
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 409

На 5 октомври 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

НА РЕПУБЛИКАТА

1. Поправка на техническа грешка в Решение № 3723-ПВР от 

04.10.2016 г.

Докладва: Георги Баханов

1а. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните  номера  в  бюлетината  на  кандидатите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката.

Докладва: Александър Андреев

2. Проект на решение относно поредността на обнародване на 

кандидатските  листи в изборите за  президент и вицепрезидент на 

републиката.

Докладва: Ивилина Алексиева

3. Проект на решение относно обнародване на кандидатските 

листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Докладва: Ивилина Алексиева

4. Проект на решение относно контрол върху бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова



5. Проект  на  решение  относно  реда  за  представяне  на 

кандидатите,  регистрирани  от  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети  в  различните  форми  на  предизборна 

кампания по БНТ и БНР.

Докладват: Александър Андреев

6. Проект  на  решение  относно  реда  за  представяне  на 

участниците  в  информационно-разяснителната  кампания  на 

националния референдум.

Докладва: Александър Андреев

7. Проект на решение относно одобряване на споразумение с 

БНТ  и  БНР  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката. 

Докладва: Александър Андреев

8. Проект на решение относно одобряване на споразумение с 

БНТ и БНР за националния референдум. 

Докладва: Александър Андреев

9. Доклад по разяснителната кампания. 

Докладва: Росица Матева и Цветозар Томов

10. Доклад относно организация на изборите извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева

10а. Заличаване регистрацията на кандидатски листи.

Докладва: Иванка Грозева 

  

МЕСТНИ ИЗБОРИ

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините 

за  гласуване  в  частичните  избори  за  кметове,  насрочени  на 

6 ноември 2016 г.

                            Докладва: Александър Андреев

2. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК. 

                           Докладват:Александър Андреев, 

                                           Мария Бойкинова, Метин Сюлейман
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ДРУГИ

3. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

                           Докладват: Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков,

                                                Александър Андреев

4. Искания за изплащане на възнаграждения.

                           Докладват: Ивайло Ивков, Румен Цачев

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

                           Докладват: Мария Бойкинова, 

                                                Камелия Нейкова

15а. Доклад относно изменение на т. 29 от Решение № 3543 

на ЦИК.

                            Докладва: Румяна Сидерова

6. Доклади по писма. 

                           Докладват: Севинч Солакова, Камелия    

                                     Нейкова, Йорданка Ганчева,

                                     Емануил Христов, Румяна Сидерова,

                                     Таня Цанева, Метин Сюлейман,

                                     Румен Цачев, Александър Андреев,

                                     Владимир Пенев, Росица Матева,

                                     Ивайло Ивков, Георги Баханов

7. Разни. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева и Бойчо Арнаудов

Заседанието  бе  открито  в  13,55  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред е пред вас. Колеги, имате ли предложения за 

изменения и допълнения на така предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите там, където са докладите по дела, с жалби и сигнали, също 

така по-към края на заседанието, вероятно до тогава ще е готов и 

списъкът с данните за кандидатите, които трябва да изпратим в 24-

часов срок за проверка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще Ви включа в доклади 

по писма.

 Следващ беше господин Баханов, заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,  ще Ви 

моля да включите нова точка в дневния ред, а именно поправка на 

техническа грешка в Решение № 3723-ПВР от 04.10.2016 г. за отказ, 

което решение беше прието снощи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, това ще 

бъде нова точка 1а. Записах, господин Баханов.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да ме включите в точка 13. Казаха ми, че 

съм включен, но не си виждам името, и в доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, господин Ивков.

Господин Сюлейман, заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка 12 в така предложения дневен ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,  господин 

Сюлейман. Колеги, други? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред.
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Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

бих  искала  да  ви  съобщя,  че  госпожа  Мусорлиева  отсъства  по 

обективни причини, господин Пенев ще закъснее.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

Поправка на техническа грешка.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, в моята папка в днешното заседание е качен проект 

на решение за поправка на техническа грешка в Решение № 3723-

ПВР от 04.10.2016 г.  Това е  снощното последно решение,  с което 

отказахме  да  регистрираме  кандидатска  листа  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката,  издигната от инициативен комитет, 

представляван  от  Теменужка  Любенова  Уручева,  за  участие  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г. 

Уважаеми колеги, предлагам да приемем решение, с което да 

допуснем поправка на технически грешки в решението, както следва: 

в мотивната част на пети и шести ред вместо Решение № 3611-ПВР 

от 26.09.2016 г. на ЦИК, заведено под № 21 на 4 октомври 2016 г. да 

се чете Решение № 3534-ПВР от 19.09.2016 г. на ЦИК, заведено под 

№ 20 на 04.10.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 3729-ПВР.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:

Проект на решение относно контрола върху бюлетините.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  с  печатницата  на 

БНБ  съгласувахме  решение  за  осъществяване  на  контрола  на 

бюлетините. Особено в частта с електронната система очаквахме, че 

може да има повече промени, но явно няма необходимост на този 

етап с оглед и на препратката към инструкцията, която се издава от 

подизпълнителя,  в  случая  Демакс.  Ние  в  крайна  сметка  решаваме 

проблема с практическите въпроси, свързани с прилагането на тази 

система по одобряване на предпечатните образци на бюлетината. В 

общи  линии  решението  преповтаря  досегашната  практика  от 

последните общи местни избори. В случая предпечатният образец ще 

бъде  генериран  в  електронната  система  на  всяка  районна 

избирателна  комисия  и  на  Централната  избирателна  комисия. 

Предложението е районната избирателна комисия на свое заседание 

да  одобри  предпечатния  образец  на  бюлетината,  за  което  да  се 

изготви протокол. Самият предпечатен образец да бъде изпринтиран 

и  всички  присъстващи  на  заседанието  членове  да  положат  своя 

подпис.

Отново  Централната  избирателна  комисия  ще  извършва 

проверки на  бюлетините  на  предпечатните  образци  и в  случай на 

установяване на грешки ще има възможност да блокира съответната 

бюлетина.

Отпечатването на бюлетините ще започва след уведомяване 

от  Централната  избирателна  комисия.  Колеги,  получаването  на 

самите бюлетини ще се осъществява на територията на печатницата 

в  присъствието  на  оправомощени служители,  длъжностни лица от 
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съответното  звено  на  Министерството  на  финансите  във  връзка  с 

прилагането  на  Наредбата  за  отпечатване  и  контрол  върху  ценни 

книжа и ще се предоставят на упълномощени членове на районната 

избирателна  комисия  и  на  представители,  длъжностни  лица  от 

съответната областна администрация.

Охраната  се  предоставя  и  ще  бъде  възложена  на 

Министерството  на  вътрешните  работи.  Това  евентуално  ще  бъде 

предвидено  и  в  договора,  както  е  предвидено  в 

проектодокументацията  за  провеждане  на  договарянето  с 

печатницата  на  БНБ  за  отпечатване  на  хартиените  бюлетини. 

Транспортът ще бъде осигурен от самата печатница до областните 

центрове.

За втория тур може би ще има въпроси пак по отношение на 

договора, по възможност и до общински администрации в някои от 

случаите с оглед на краткия срок, в който трябва да се организира 

отпечатването и доставката на бюлетините.

По отношения не бюлетините за гласуване в секциите извън 

страната  получател  ще бъде  Министерството  на  външните  работи 

чрез  свои упълномощени представители отново на  територията  на 

печатницата на БНБ.

В общи линии това е проектът на решение, който предлагам 

на  вашето  внимание.  Намира  се  във  вътрешната  мрежа в  папка  с 

моите  инициали.  Предлагам  днес  да  го  одобрим  с  протоколно 

решение и да го изпратим за становище на министъра на финансите. 

Това, на което исках изрично да обърна вниманието ви, в решението 

се  предвижда  публикуването  на  бюлетините,  на  образците  на 

бюлетини, одобрени от районната избирателна комисия, да се случи 

след решение на Централната избирателна комисия. Това е същото 

действие, което се изпълни и на общите местни избори. Има вариант 

да  си  остане  така  в  решението,  а  има  вариант  и  да  отпадне  това 

задължение  на  районната  избирателна  комисия,  съгласувано  с 

Централната  избирателна  комисия  да  публикува  на  своята 

подстраница образеца на бюлетина, да отпадне от решението и да 
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бъде предмет на допълнително решение след одобряването.  Други 

разлики от предишното решение няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова. Колеги, имате ли коментари? Надявам се се запознахте с 

проекта на решение. В оперативен порядък бяха уточнени детайли по 

този проект. Имате ли коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам на гласуване така предложения проект за 

одобряване на протоколно решение.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  17  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  беше  по-отдавна, 

сега  само за сведение да ви докладвам,  писмото на печатницата  с 

тяхното становище е ПВР-00-77 от 30.09.2016 г.

Предлагам  ви  с  приложени  технически  характеристики  на 

бюлетината  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  за  страната,  съответно  за  извън  страната  да  бъдат 

изпратени  в  Министерството  на  финансите  с  оглед  на  техните 

функции при осъществяването на контрол при отпечатването.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  17  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, изчерпихме и тази точка от дневния ред.
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Преминаваме към точка девет от дневния ред:

Доклад по разяснителната кампания.

Господин Томов ще ни представи резултатите от проведените 

проучвания.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря, само че в момента проверих, 

че още не са ги качили във вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докато  бъдат 

публикувани  във  вътрешната  мрежа,  продължаваме  със  следваща 

точка от дневния ред, а именно точка дванадесета.

Промени в състави на общински избирателни комисии.

Колеги,  в  такъв  разбъркан  ред  вървим,  защото  другите 

проекти на решения все още не са готови.

Първи докладчик по тази точка е господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е в моята папка в днешно заседание. По електронната поща 

на  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-1025  от 

20.09.2016 г. е постъпило заявление от Драгомир Емилов Драгнев, 

член  на  ОИК  –  Шумен,  с  което  желае  да  му  бъдат  прекратени 

предсрочно пълномощията поради отсъствието му от страната. 

В тази връзка с вх. № МИ-15-1025 от 29.09.2016 г. и вх. № 

МИ-11-21  от  04.10.2016  г.  на  ЦИК  е  получено  предложение  от 

Даниела Кирилова Русева, надлежно упълномощен представител на 

коалиция  Реформаторски  блок  за  област  Шумен,  за  промяна  в 

състава на ОИК- Шумен, област Шумен. Предлага се на мястото на 

Драгомир Емилов Драгнев, член на ОИК – Шумен, да бъде назначена 

Катя Николова Велчева. 

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 

7, т. 1 във връзка с чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл.  

66  от  Изборния  кодекс;  копие  от  дипломата  за  завършено  висше 

образование  на  Катя  Белчева;  както  и  пълномощно  в  полза  на 

Даниела Кирова Русева.
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С  оглед  на  това  предлагам  на  Централната  избирателна 

комисия да приемем решение, с  което да освободим като член на 

ОИК  –  Шумен,  област  Шумен,  Драгомир  Емилов  Драгнев  със 

съответното  ЕГН  и  анулираме  издаденото  му  удостоверение  и 

назначим за член на ОИК – Шумен, област Шумен, Катя  Николова 

Велчева  със  съответното  ЕГН.  На назначения  член на  ОИК да  се 

издаде удостоверение, като нашето решение подлежи на обжалване 

пред  Върховния  административен  съд  в  3-дневен  срок  чрез 

Централната избирателна комисия.

Има нещо, които са ви направили впечатление и във връзка с 

това искам да внеса яснота, уважаеми колеги. Тази промяна започна 

още  от  16  септември,  тъй  като  първоначалното  заявление,  което 

беше получено по електронната поща на ЦИК беше без подпис на 

Драгомир Драгнев, той към настоящия момент е в Англия, след това 

бяха  дадени  указания,  че  неговото  заявление  трябва  да  бъде 

подписано  и  то  трябва  да  постъпи  в  ЦИК  в  оригинал. 

Междувременно постъпи предложението от Даниела Кирова, но тъй 

като нейното пълномощно беше със срок 2 ноември 2015 г. и бяха 

дадени  последващи  указания  да  бъде  представено  надлежно 

упълномощаване  по  отношение  на  представителя  на  коалиция 

Реформаторски  блок,  това  пълномощно  пак  беше  получено  по 

електронната поща. Към настоящия момент не разполагаме с него и 

затова  по  този  начин е  посочено  в  мотивната  част  на  проекта  на 

решение.  Колеги,  очакваме  оригиналът  на  пълномощното  да  бъде 

получен в ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман, за подробния доклад.

Колеги, имате ли коментари? Нямате.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за –  15  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3730-МИ/НР.

Започнахме с тази точка, нека да я изчерпим с присъстващите 

в залата колеги. Госпожо Бойкинова, публикуваха ли във вътрешната 

мрежа вашия проект? Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, по електронната поща, а днес 

и  в  оригинал,  с  вх.  №  МИ-19-87  от  05.10.2016  г.  е  постъпило 

предложение  от  БСП  –  Лява  България  чрез  Валентин  Георгиев 

Ламбев,  пълномощник  на  коалицията,  като  пълномощното  е 

приложено не в оригинал, а по електронната поща. В предложението 

се  прави  искане  на  мястото  на  освободения  от  Централната 

избирателна комисия секретар на ОИК – Велико Търново, да бъде 

назначен  досегашния  член  на  общинската  избирателна  комисия 

Велико Търново господин Христо Здравков Данев, а на негово място 

като  член  да  бъде  назначен  резервния  член  на  партията,  която  е 

направила предложение за назначаване състава  на ОИК, а  именно 

господин Спас Ивайлов Спасов.

Към  предложението  са  приложени документи  и  за  двамата 

членове  на  ОИК,  които  да  заемат  позициите  на  секретар  и  член, 

съответно декларация, която е по стария Изборния кодекс и диплома 

за завършено висше образование.

Относно  назначаването  на  единия  член  за  секретар  няма 

нужда от нова декларация, защото той си е назначен, сменена е само 

позицията, а резервният член, за да бъде резервен при нас е подал 

така  декларация,  но  по  стария  Изборния  кодекс  и  сега  е  същата 

декларация.  Аз  считам,  че  следва  да  му  изискаме  нова,  но 

предоставям  на  вас  да  решим  въпроса.  (След  разисквания  извън  

микрофоните.) Оттеглям проекта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  изчерпахме 

докладите по тази точка освен доклада на господин Андреев.

Господин Томов,  публикуван  ли  е  вече  материалът  Ви във 

вътрешната мрежа? Заповядайте, имате думата.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има качен един файл, в който са 

представени  и  коментирани  агрегираните  данни  от  изследвания, 

които ЦИК поръча на зададени въпроси за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за националния референдум. Към 

този  файл  в  добавка  са  прикачени  и  основните  данни  за 

президентските избори. 

Най-напред  данните  от  всички  изследвания  показват  много 

по-ниска степен информираност за начина, по който да се упражнят 

избирателните  права  на  референдума  в  сравнение  с  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент.  Това  е  ефект,  който  можехме  да 

очакваме, но разликата е доста значима. Хората, които заявяват, че са 

напълно осведомени как да гласуват в референдума са под 30 на сто, 

за  изборите за президент и вицепрезидент на републиката – 42 на 

сто. От групите, които най-вече ни интересуват, хората, които казват, 

че  имат  нужда  от  още  информация  или  че  пък  изобщо  не  са 

осведомени как да упражнят избирателните си права, но биха искали 

да  го  направят,  това  са  втората  и  третата  група,  ако  гледате 

началната страница, а според мен това е основната група, към която 

трябва да насочим разяснителната кампания, това са около 44 на сто 

за изборите и близо 53 на сто за референдума. Отново има разлика от 

около 10 пункта. 

Тези  данни  най-силно  корелират  с  признака  образование, 

всъщност  нямат  с  всички  значими  разлики  в  сравнение  с  общите 

данни по отношение на който и да е друг признак от тези, които съм 

гледал, т.е. без съмнение особена нужда от информираност имат по-

необразованите хора в България,  преди всичко хора с образование 

под средното, където тези проценти скачат от 44, респективно 52 на 

над 75. От това може да се направи един извод: трябва да търсим 

кампания с максимално опростени езикови послания, на максимално 

достъпен език,  за  да  бъде тя ефективна спрямо хората с  по-ниско 

образование.
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Оттам насетне са показани данните преди всичко на групите, 

които са интересни, недобре информираните хора, хората, които се 

нуждаят от информация. В 2.1. са основните разбивки за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката. Оказва се, че основният 

проблем, който вълнува хората,  е как да се информират за самите 

участници в  изборите.  Ще видите,  че  при референдума пък  не  се 

познават  въпросите  на референдума.  Това е  единият фокус,  който 

трябва  да  го  има,  въпреки  че  това  не  би  трябвало  да  е  основно 

задължение на ЦИК. Ако ние искаме да разясняваме на хората по 

какъв начин да участват в тези избори, трябва да обърнем внимание 

и на информираността за кандидатите. Не знам дали да не подготвим 

някакъв информационен материал, в който просто съвсем обективно, 

без да вземаме каквото и да е отношение, да можем да информираме 

хората, които ще участват в тези избори. Защото близо една трета от 

отговорилите на този въпрос твърдят, че всъщност не ги познават и 

не знаят по какъв начин да се информират за тях.

Вторият  най-често  срещан  отговор  това  са  правата  и 

задълженията на избирателите. Там се събират около 15 на сто. На 

много хора не е ясно какви възможности има човек, какво би могъл 

да направи, ако е включен в списъка на заличените лица. Това е друг 

фокус, в който явно трябва да има информация в информационната 

кампания. За мен най-тревожният резултат е това, че над 11 на сто не 

знаят как да попълват бюлетината за гласуване. Виждате, ако четете, 

другите проблеми, които преди всичко се посочват. Стои въпросът 

не  само  как  да  гласувам  и  къде  да  гласувам  за  7  на  сто  от 

избирателите, процедурата не се познава от 6 на сто и вече има някои 

по-специфични  проблеми,  които  също  излизат,  гласуването  извън 

страната,  включването  в  избирателните  списъци,  гласуването  по 

настоящ  адрес,  но  те  са  със  сравнително  по-ниски  относителни 

дялове и гласуването при затруднения в придвижването.

Искам да добавя и това, че освен тези проценти има и едни 7 

на сто, които декларират, че имат нужда от информация по всички 

въпроси,  които  сме  питали.  Тоест,  общо  взето  във  всички  тези 
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отговори  реалният  процент  на  нуждаещите  се  от  информация 

подскача над или доближава 10 на сто и нагоре.

За  националния  референдум  неинформираността  е  още  по-

висока. Информация относно въпросите на референдума искат 36 на 

сто. Съществуват още два въпроса, по които относителните дялове 

на хората, които се нуждаят от информация е приблизително същия, 

това са хората, които искат разяснителна кампания по всичко около 

референдума, които декларират,  че всъщност изобщо не са наясно 

що  за  птица  е  това  референдумът  и  имат  нужда  от  максимално 

широка информация. Ще припомня, че при изборите за президент и 

вицепрезидент този процент беше  7 на сто, а не 33 на сто, т.е. по 

отношение на референдума е близо 5 пъти по-висок. 30,7 на сто не са 

наясно  дали  могат  да  гласуват  само  по  някои  от  въпросите  на 

референдума и като че ли това е изключително важно за избирателя 

и нещо, което би следвало да бъде акцент в кампанията. Информация 

за  участниците  в  разяснителната  кампания искат  близо 16 на  сто. 

Процедурата на гласуване при референдума не се познава от двойно 

повече хора, отколкото за президентските избори, близо 14 на сто. 

По  отношение  на  правата  и  задълженията  на  избирателите 

процентите горе-долу съвпадат, в единия случай са 11, а в другия 13. 

Другите  проблеми  също  изброих  преди  малко,  те  са  по  еднакъв 

начин и по отношение на референдума: включване в избирателните 

списъци.  Те  в  крайна  сметка  са  действително  проблеми,  които се 

отнасят  както  за  местните  избори,  така  и  за  референдума.  Значи 

освен  включването  в  избирателните  списъци  още как  да  гласуват 

хората  със  затруднено  придвижване,  гласуването  извън  страната, 

гласуването по настоящ адрес.

Другият  съществен  фокус,  който  сме  търсили,  поръчвайки 

тези  въпроси,  са  информационните  канали.  Тук  съвсем  умишлено 

съм дал абсолютна бройка, за да стане по-ясно сравнението. Излизат 

някои до някъде изненадващи резултати. Тук имаме агрегиране на 

всички данни – и за референдума, и за местните избори, за да има 

някаква обща картина, защото между данните за референдума и за 

14



местните избори особени различия няма, затова съм ги агрегирал от 

трите  изследвания.  Безспорно  телевизията  е  основният 

информационен канал, който трябва да се има предвид, защото над 

50  процента  –  1800  от  2773,  посочили  канал,  посочват  или 

националната телевизия с 1700 посочвания, или местна телевизия със 

100  посочвания.  Но  забележете,  че  интернет,  информационните 

табла,  брошурите,  листовките изпреварват другите два типа медии 

като предпочитани от избирателите информационни средства. Общо 

за интернет каналите са 402 посочвания, които са от една страна и 

преди всичко за информационни сайтове в интернет, но също и за 

информация от социалните мрежи. И нещо, което лично мен много 

ме  зарадва,  сравнително  често  се  посочва  и  страницата  на 

Централната избирателна комисия, има 76 посочвания, което върху 

2700 души близо 4 на сто не е толкова малко. 

Като  че  ли  би  следвало  да  ориентираме  рекламната  си 

стратегия освен към телевизията, която безспорно трябва да я има, да 

обърнем особено внимание на интернет рекламата и преди всичко на 

тези три канали. Нямаме други натрупвания. Питали сме и за банери 

в  други интернет сайтове  освен информационни,  там не  събираме 

почти нищо. Така че трите канала са: социалните мрежи, страницата 

на ЦИК, информационните сайтове.

Също  според  мен  са  сравнително  високи  посочванията  на 

искания за информиране чрез информационни табла. Питали сме по 

два начина, от една страна за информационни табла на местата за 

гласуване, а от друга страна за информационни табла на публични 

места, които събират приблизително равни посочвания.

Третият информационен източник, различен от медия, който 

се оказва, че има относителна популярност, е разпространението на 

брошури и листовки, като отново на домашен адрес и в търговски 

обекти събират приблизително равни посочвания – 78 за домашен 

адрес, 69 за листовки. 

И се вижда, че всъщност очакванията за информираност от 

преса  и  особено  от  радио  са  сравнително  ниски.  Като  че  ли 
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информация,  която  не  е  визуализирана,  не  се  предпочита  от 

избирателите.  Струва  ми  се,  че  и  това  трябва  да  отчетем  в 

рекламната ни кампания. Теста за това дали биха искали да ползват 

като информационен канал номера на мобилни оператори показва за 

мен също изненадващо ниски резултати. Всъщност този канал не се 

предпочита и не е заявен.

Общо взето се опитах да обобщя основните си наблюдения 

върху данните от трите изследвания в агрегиран вид. Има един не 

качен сайт с данни, сега ще се погрижа и той да бъде качен за този, 

който би искал да го разгледа. Няма да го коментирам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. Колеги, ако имате въпроси?

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

Продължете,  госпожо  Матева,  с  доклад  по  разяснителната 

кампания.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Госпожо  председател, 

докладът  на  колегата  Томов  също беше  свързан  с  разяснителната 

кампания  и  в  тази  връзка  ще  предложа  анализът,  който  той  е 

изготвил  на  база  на  трите  анализа  от  социологическите  агенции, 

които са ни изпратили резултатите от запитването, да гласуваме да 

го  качим  като  информация  на  нашата  страница  в  раздел 

„Разяснителна  кампания”,  който  ще  обособим,  като  моето 

предложение към колегата Томов е, ако той е съгласен, все пак в тази 

част, в която той обобщава информацията на гражданите от къде се 

информират най-добре да я превърнем в проценти, за да бъде по-

ясно  за  четящите  тази  информация  какъв  е  процентът  на 

информираност на гражданите. 

И стъпвайки на тази информация,  във вътрешната  мрежа в 

папка с мои материали се намира становище на експертите,  които 

наехме да ни помагат по кампанията за разпределението на бюджета 

на нашата кампания. Ще видите, че всъщност те предлагат точно по 

този  начин,  по  който  колегата  Томов  току  що  поясни,  че  дава 

резултат това проучване, да разпределим нашия бюджет, като около 
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половината да отиде за телевизия, следващото за интернет, социални 

медии  и  радиа,  съответно  за  печатни  материали  и  листовки  и 

брошури,  също  така  за  писмата,  които  сме  предвидили  за  18-

годишните избиратели. 

В тази връзка ви докладвам, че на 30 септември проведохме 

срещи с телевизиите БТВ и Нова телевизия във връзка с излъчване на 

нашата кампания, а именно излъчване на видеоклиповете, които са 

подготвени за разяснителната кампания. На тази среща помолихме 

двете  национални телевизии,  които са  с  национален обхват,  освен 

Българската  национална  телевизия,  с  която  така  или  иначе  имаме 

друг вид отношения и тя излъчва най-много нашите материали. Но 

пък  ние  не  заплащаме  директно  на  телевизията  за  това,  тя  има 

бюджет  в  план-сметката.  Помолихме  двете  телевизии  да  ни  бъде 

предоставена възможност да закупим ефирно време, като с оглед на 

това,  че  бюджетът  на  Централната  избирателна  комисия  за 

разяснителна  кампания  за  тези  избори  е  намален,  да  можем  да 

постигнем резултат на гледаемост като миналата година с доста по-

малък бюджет. В папката от вчерашното заседание са качени всички 

оферти от всички медии, които получихме. Най-напред получихме 

предложение  от  БТВ  с  вх.  № ПВР-20-197  от  03.10.2016  г.,  което 

съдържаше предложение за излъчване на нашите материали срещу 

177  хиляди  лева  за  353  спота.  От  Нова  телевизия  получихме 

предложение за 110 хиляди лева за 45 излъчвания. 

Ползвайки се от услугите на тримата експерти от Българската 

асоциация  на  комуникационните  агенти,  изпратихме  им 

предложенията на телевизиите, както и на останалите и те направиха 

медия планиране, свързаха се с телевизиите и на база на разговорите 

с  тях  получихме оптимизирани варианти от  тези  две  телевизии,  а 

именно БТВ телевизия ни изпрати ново предложение на 4 октомври с 

вх.  № ПВР-20-208,  което  също се  намира  във  вътрешната  мрежа, 

което предложение съдържа оферта за 294 излъчвания срещу 141,999 

лв., а Нова телевизия ни изпрати подобрена оферта н вх. № ПВР-20-

210 от 04.10.2016 г. за излъчване на 70 броя видеоклипа срещу 81,900 
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лв. Имам уверението на експертите, че така подготвеният медия план 

ще даде в достатъчна степен, мисля, че в това, което ви докладвах 

преди това като ревю на медийната кампания, което се намира във 

вътрешната мрежа е записано, че от БТВ телевизия са гарантирани 

460 IRG гледаемост, а в Нова телевизия – 210. Единият от тези трима 

експерти в момента е отвън и ако имате въпроси, имаме готовност да 

дойде  да  ви  отговори  на  въпросите  по  медия  планирането.  Ако 

нямате въпроси, предлагам ви на база на тези току що обявени от 

мен предложения да вземем решение да подпишем договори с Нова 

телевизия  и  БТВ  медия  груп  на  база  на  така  предложените 

оптимизирани варианти да излъчваме нашите видеоклипове, за да се 

стигне поне до 50 на сто от избирателите, които се информират чрез 

национална телевизия.

Колеги,  само  ви  припомням,  че  поискахме  информация  от 

двете  фирми,  които  извършват  измерването  и  гледаемостта  на 

телевизиите  и  на  база  на  техните  данни  от  „Гард”  имаме 

информация, че БТВ има гледаемост 34 %, а Нова телевизия - 19 %, в 

„Нилсън”  информацията  е,  че  БТВ  има  27%  гледаемост,  а  Нова 

телевизия – 23 %. Това са данни за база от 1.09.2015 г. до 1.09.2016 г. 

Помолих  счетоводството  и  са  ни  изчислили  средно  процентното 

съотношение  между  двете  компании.  Тоест,  БТВ  се  добива  със 

средна гледаемост 37 %, Нова телевизия – 21 %. Мисля, че офертите, 

които са предложени с брой излъчвания и цена, даже имаме превес 

на Нова телевизия от БТВ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам, колеги.

Първо  подлагам  на  гласуване  публикуване  на  нашата 

интернет страница на анализа,  който господин Томов представи,  с 

корекцията, предложена в зала.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

И  сега  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Матева  за  сключване  на  договори  съобразно  така  представените 

медия планове.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

Колеги, нека да прекъснем разяснителната кампания и да се 

върнем към точките от дневния ни ред в тяхната поредност. Точка 1а 

е  Проект  на  решение  относно  определяне  чрез  жребий  на 

поредните номера в бюлетината на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на републиката.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка в 

днешно заседание е качен проектът на решение, което приемаме на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 326 от Изборния кодекс във връзка 

с  нашето Решение № 3597,  т.е.  резултатът от проведения жребий, 

подреждането на инициативни комитети, партии и коалиции, които 

са регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент. Изброени 

са,  като по отношение на  кандидатите,  издигнати  от  инициативни 

комитети,  отдолу  е  написано  ИК,  а  по  отношение  на  партиите  и 

коалициите,  така  както приехме в нашето решение,  изписването  е 

съгласно  решението  за  регистрация  на  съответната  партия  или 
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коалиция.  Молбата  ми  е  да  го  погледнете  и  ако  имате  някакви 

забележки, ако не, да го приемем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с така 

предложения проект на решение и корекции там, където пише ИК, да 

бъде  изписано  „независими  кандидати”,  а  под  №  3  кавичките  да 

бъдат премахнати. Други коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Марин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3731-ПВР.

Преминаваме към точка втора  от дневния ред:

Проект на решение относно поредността на обнародване 

на  кандидатските  листи   в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката.

Моля  да  влезем  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали. Кратък проект на решение. В последния абзац ще бъде 

изписан  номера  на  решението,  което  току  що  приехме.  Същите 

корекции,  които  направихме  в  предходното  решение,  ще  бъдат 

отразени и тук.

Моля за вашите коментари. Не виждам такива.

Колеги,  направих  си  автокорекцията  в  относно,  допълних 

номера на решението, а именно № 3731-ПВР.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Марин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3732-ПВР.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  обнародване  на 

кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката.

Моля,  погледнете отново в моята папка. Колеги, коментари? 

Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Марин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3733-ПВР.

И, колеги, подлагам на гласуване изпращане на това решение 

с  придружително  писмо  до  „Държавен  вестник”  за  неговото 

обнародване.

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Марин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме с  доклад,  свързан с  до тук приетите 

решения по т. 1а, т. 2 и т. 3 от дневния ни ред.

Заповядайте, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ПВР-23-12 

от 29.09.2016 г. сме получили писмо от председателя на Комисията 

за  разкриване  на  документите  и  обявяване  на  принадлежност  на 

български  граждани  към  Държавна  сигурност  и  разузнавателните 

служби, съгласно което ни посочват, че съгласно чл. 26 от Закона за 

достъп  и  разкриване  на  документите  в  срок  от  24  часа  след 

приключване на регистрацията трябва да изпратим списък на лицата, 

регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката.  Списъкът  трябва  да  съдържа  трите  имена  и  ЕГН на 

кандидатите и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са 

предложени, както и да го изпратим първо в електронен вид, а след 

това и на хартиен носител. 

Колеги,  проектът  на  писмо  е  в  папка  с  моите  инициали  в 

днешно заседание,  както и  приложението,  таблицата  с  данните на 

кандидатите в ексел формат. Моля ви да ги погледнете и, госпожо 

председател, да го подложите на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова.  Колеги,  моля  да  се  запознаете.  Имате  ли  коментари, 

предложения? Нямате.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращане  на  писмо  до 

районните  избирателни  комисии  със  списъка  на  регистрираните 

кандидатски листи.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Мария  
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Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващи  доклади  на  господин 

Андреев.

Проект на  решение  относно определяне  чрез  жребий  на 

поредните  номера  на  партиите  и  коалициите  от  ЦИК  в 

бюлетините  за  гласуване  в  частичните  избори  за  кметове, 

насрочени на 6 ноември 2016 г. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка е 

следващият проект по отношение на жребия за поредните номера в 

бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната 

избирателна  комисия  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове, 

насрочени  на  6  ноември  2016  г.  Проектът  можете  да  видите. 

Подреждането е както приехме бюлетината.

Това, на което искам да ви обърна внимание, оставил съм в 

предпоследния абзац съответния вид избор, тъй като имаме избор за 

кметове на район и кметове на кметства. В тази връзка, въпреки че те 

не  съвпадат  като  общини,  но  ако  считате,  бихме  могли  да  го 

редактираме. Аз съм го оставил в този вид, тъй като това са различни 

видове избор. Просто обърнете внимание и ако сте съгласни, да го 

приемем като решение, за да можем да ги публикуваме на нашата 

страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3734-МИ.
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И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  това 

решение до общинските избирателни комисии, които ще организират 

частичните  избори  на  6  ноември  2016  г.  с  указание  какво  да 

извършат  по  отношение  на  независимите  кандидати  и  местните 

коалиции.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

И продължаваме с точка шеста от дневния ред.

Проект  на  решение  относно  реда  за  представяне  на 

участниците  в  информационно-разяснителната  кампания  на 

националния референдум.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

следващият проект по отношение на жребия на реда за представяне 

на  участниците  в  информационно  разяснителната  кампания  в 

националния референдум на 6 ноември в програмите на БНТ и БНР. 

Ако считате за уместно, и тук ИК евентуално да се изпише изцяло 

„инициативен комитет” или да остане така като съкращение с оглед и 

на предишните решения, които приехме. По отношение на партиите 

и  коалициите  е  изписано  отпред  „партия”,  както  е  съгласно 

диспозитива на нашето решение и „коалиция”, съгласно диспозитива 

на нашите решения, с които сме ги регистрирали в информационно-

разяснителната кампания.

Предлагам  да  го  приемем,  като  помислим  дали  да  не  се 

изписва  изцяло  „инициативен  комитет”  или  да  използваме 

съкращението ИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колеги, няма 

коментари.

Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Мария  

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.

Това е Решение № 3735-НР.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  погледнете  в 

вътрешната мрежа в моята папка,  там са качени споразуменията с 

БНТ и БНР, които ние следва да одобрим с оглед отразяването на 

информационно-разяснителната кампания и предизборната кампания 

за изборите. В тази връзка все пак да ги погледнете, а малко по-късно 

в заседанието ще ги докладвам с проект на решение за одобряването 

им. 

Така  както  и  във  вътрешната  мрежа  с  оглед  самите 

споразумения исках само да ви помоля да погледнете също така и 

постъпило  писмо-жалба  от  страна  на  Димитър  Митев  като 

представляващ партия „Българска социалдемокрация – Евролевица” 

във връзка със споразумението, което е за президент и вицепрезидент 

на републиката с БНТ. В тази връзка молбата ми е да го погледнем, 

тъй  като  е  кръстено  жалба,  но  аз  лично  считам,  че  няма  всички 

реквизити на една жалба. Но все пак да се запознаете,  за да може 

като го докладвам да сте го погледнали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.

Упълномощавам госпожа Солакова да води. И се надявам, че 

колегите,  които  в  момента  са  заети  с  извънредни  и  неотложни 

задачи,  вече  приключват  тяхното  изпълнение  и  ще  се  върнат  в 

залата.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  продължавам  със 

следващото  предложение  на  работната  група  по  разяснителната 

кампания.  Както  чухте  от  изложението  на  колегата  Томов, 

информираността  на  гражданите  във  връзка  с  избори  от  радио  е 
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твърде нисък процент и затова ви предлагаме отново тази година да 

излъчим  нашите  аудио  клипове  в  двете  информационни  радиа  с 

национално покритие Фокус и Дарик. След разговори с експертите 

от БАТА с двете радиа имаме оптимизирано предложение и от двете, 

получено с днешна дата. На радио Фокус е ПВР-20-218 от 05.10.2016 

г.,  като ни предлагат 128 пъти излъчване на аудио клипове срещу 

3675 лв. Само за справка ви припомням, че миналата година на радио 

Фокус сме заплатили 6808 лв. за излъчване. С оглед на намаляване на 

бюджета ни смятам, че това предложение е добро. А по отношение 

на  Дарик  първоначалното  предложение  беше  за  излъчване  за 

26  хил.лв.,  впоследствие  след  разговор  с  експертите  от  БАТА 

предложената оферта е за 18,250 лв. да бъдат 120 излъчвания. Трябва 

да го смятаме за 30 секунди колко броя излъчвания са предложени. 

Само за справка ви информирам, че миналата година с Дарик радио 

сме сключили договор за 21 хил. лв. При положение, че всъщност 

информацията  от  социологическите  изследвания  е,  че 

информираността на гражданите от радио е 2-3 %, ви предлагам с 

Дарик радио да сключим договор за не повече от 10 хил. лв., които 

да  платим  и  на  базата  на  тази  цена  да  бъде  направено  медия 

планирането. А на всички останали радиа и телевизии в България да 

бъдат предоставени всички наши аудио и видео клипове за излъчване 

в рамките на чл. 199 от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на  ЦИК:  за –  12  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя Иванова,  Марин Райков,  Мария Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева), против – 

няма.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  както  си  спомняте  вчера 

колегата  Ганчева  в  рамките  на  доклада  за  чужбина  ви  представи 

обсъждането  на  работна  група  разяснителна  кампания  за 

26



възможността да използваме информацията,  която имаме за имейл 

адреси на българските граждани, които са заявили тази година, в тези 

избори,  гласуване  в  чужбина,  за  да  може да  им бъде  представена 

обратно  на  тези  имейл  адреси  информация  във  връзка  с 

разяснителната  кампания,  а  именно  всички  съобщения,  банери, 

слогани и всички материали, които ние излъчваме чрез интернет или 

фейсбук  също  така  да  им  бъдат  изпращани  както  на  тези  имейл 

адреси, които ще вземем от „Информационно обслужване”, така и на 

имейл адресите на Временните обществени съвети в чужбина, така и 

чрез  Агенцията  на  българите  в  чужбина,  чрез  нея,  или  ако  те  ни 

предоставят  информация  за  имейл  адресите,  директно  ние  да 

изпращаме всички материали във връзка с разяснителната кампания, 

печатни, аудио, видео, банери и т.н.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари? Нямате.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Марин Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В съответствие с гласуваното току 

що  протоколно решение,  предлагам  да  гласуваме  и  едно  писмо  в 

същия смисъл, че сме взели решение имейлите, които са подадени от 

българските  граждани,  които  подават  заявления  за  гласуване  на 

нашата  интернет  страница  до  Временните  обществени  съвети  в 

рамките на разяснителната кампания. Това е в отговор на точка 3 от 

писмото  на  Временните  обществени  съвети,  където  вече  имаме 

отговор,  че  ще  обсъдим  в  рамките  на  разяснителната  кампания 

тяхното предложение, за да са уведомени.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Няма.

Режим на гласуване, колеги.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Марин  Райков,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

И, госпожо Матева, следващият Ви доклад.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в днешно заседание в папката на 

колегата  Сидерова са качени текстове за  брошури за националния 

референдум и за изборите, които евентуално да одобрим като текст и 

да изпратим на фирмата, която ни изготвя печатните материали. Това 

отгоре ще бъде текста на нашия слоган, но това ще бъде работа на 

фирмата, която да го визуализира. „За повече информация посетете 

нашата  интернет  страница”.  Тук  е  посочен  грешен  имейл  адреса. 

Нашата  страница  е  само  cik.bg,  така  че  това  съм  го  коригирала. 

Предлагам  до  него  да  посочим  и  нашата  фейсбук  страница.  „За 

повече информация посетете: и се показва интернет страницата ЦИК 

и фейсбук страницата. В тези квадратчета, които виждате в началото, 

няма  да  има  номера  да  се  гласува,  а  идеята  е  като  тези  печатни 

материали, които ни показаха колегите от Албания и Македония, да 

бъде  визуализирано  с  картинки  действията,  които  са  описани  в 

текста. Ние вече сме дали материалите на фирмата, за да знаят какво 

трябва да онагледят. Тук е вече с избирателната секция с лична карта 

или  за  родените  преди  1931  г.  със  зелен  паспорт,  което  е  с 

изображение  на  лични  документи.  „Кажете  името  си  и  подайте 

документа си за  самоличност на  член на избирателната  комисия”. 

Следващото  аз  предлагам да  бъде:  „Член  на  комисията  проверява 

данните  в  личната  ви  карта  дали  съвпадат  с  тези  в  избирателния 

списък и вписва ЕГН-то и данните от документа за самоличност в 

избирателния  списък”.  След  това:  „Член  на  комисията  ви  подава 
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плик и бюлетина за гласуване в референдума”. Може би трябва да 

бъде: „Влезте в кабината, гласувате като отбележите със знак Х или 

V само в  едно  от  квадратчетата  с  отговор  „да”  или отговор  „не”. 

Ясно ли е така?  Добре.  След това:  „Можете да гласувате само по 

един, по два или и по трите въпроса”. „По всеки от въпросите може 

да  отговорите  по  различен  начин  с  „да”  или  „не”.  „Сгънете 

бюлетината  и  я  сложете  в  плика”.  „Излезте  от  кабината,  пуснете 

плика  в  кутията  за  гласуване  за  референдума.  Подпишете  се  в 

списъка.  Вземете  документа  си  за  самоличност”.  Обяснителният 

текст отдолу няма да го четем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване това предложение с корекциите, направени в зала.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на  ЦИК:  за –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  Ивайло Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, давам 10 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 12 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Преглеждам точките от дневния ред, колеги, докладчиците по 

редица от тях не са в момента в залата, защото готвят своите проекти 

или имат други ангажименти, затова, колеги, сега ще давам думата 

по различни точки от дневния ред, на различни докладчици, които са 

в залата.

Започваме с точка тринадесета  от дневния ред:
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Искания за отваряне на запечатани помещения.

В залата е господин Ивков. Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В моята папка има две проекторешения. 

Това е за отваряне на помещения в Стрелча и в Перущица. Обръщам 

ви внимание на нещо друго. И двете искания са за отваряне, като са 

мотивирани,  този  път  не  им  звънях  по  телефона,  защото  винаги 

казват едно и също, за да си подготвят помещенията за книжата от 

предстоящите избори.  Аз лично считам,  че трябва да разрешаваме 

навсякъде,  където  искат,  защото  те  си  имат някакви  основания за 

това.  Едва  ли  на  някой му е  хоби  да  ходи да  отваря  помещения. 

Имаме си строго установен ред, който указваме да бъде спазван. От 

друга  страна  си  спомням,  че  имахме  практика  на  ЦИК,  че  не 

разрешаваме толкова рано отварянето. Така че аз ви ги давам като 

проекти, за да ги имаме, ако решим да им разрешим отваряне. Но ако 

решите  друго,  ще  си  оттегля  проектите.  Тоест,  и  двете  писма  са 

мотивирани,  казват,  че  имат  липса  на  помещения,  т.е.  трябва  да 

подготвят  единственото  помещение  за  предстоящите  избори. 

Единият  дори  казва,  че  това  се  налага,  тъй  като  общината  не 

разполага  с  друго  свободно  помещение  –  Стрелча.  Така  че,  ако 

реших този принципен въпрос, другото е вече технически въпрос.

От Перущица казват  от  кои избори се съдържат  книжата в 

помещението.  Молят  да  разрешим  отваряне  с  цел  съхранение  на 

изборните  книжа  и  материали  от  провеждане  на  предстоящите 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на 

06.11.2016 г.

 Иначе,  докато  се  запознавате  с  въпроса,  за  протокола 

входящите  номера,  с  които  е  сезирана  Централната  избирателна 

комисия, са: МИ-14-195 от 30.09.2016 г. искане от община Стрелча за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват книжата от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  от  2011 г.  и  за  общински 

съветници и кметове и национален референдум от 25.10 и 01.11.2015 

г. Другото искане е от кмета на община Перущица с вх. № МИ-14-

196 от  04.10.2016 г.  с  изх.  № от 30.09.2016 г.,  с  което по същата 
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причина се иска отваряне на съответното запечатано помещение, в 

което се съхраняват книжата и материалите от проведените местни 

избори и национален референдум само.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, първият проект, 

предложен  от  господин  Ивков  е  относно  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Стрелча, област Пазарджик.

Колеги, имаме ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч  

Солакова,  Цветозар  Томов), против  –  2  (Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева).

Колеги, това е Решение № 3736-ПВР/МИ.

И продължаваме  със  следващия  проект  на  господин  Ивков 

относно  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Перущица, 

област Пловдив.

Колеги, моля, коментари. Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  10  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч  

Солакова,  Цветозар  Томов), против  –  2  (Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева).

Колеги, това е Решение № 3737-МИ.

Колеги,  с  това  решение  давам  работна  почивка,  тъй  като 

предстои работна среща с  председателя  и други представители  на 

Сметната палата.

(След почивката.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание. 

Колеги, продължаваме с проектите на господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Госпожо  председател,  ако  ме 

няма в някоя точка,  може да ме включите,  при всички случаи ще 

имам нещо да докладвам. (Смях в залата.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Андреев,  във 

всички точки сте включен.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви.

Проект  на  решение  относно  реда  за  представяне  на 

кандидатите,  регистрирани  от  партиите,  коалициите  и 

инициативните  комитети в  различните  форми  на  предизборна 

кампания по БНТ и БНР.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо,  постъпило  с  вх.  №  ПВР-00-83  от  05.10.2016  г.,  с  което 

„Информационно  обслужване” ни  е  изпратило  резултатите  от 

теглените жребии. Докладвам ви го във връзка с проект, който ще 

намерите в моята папка, който е за определяне чрез жребий на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и 

инициативни  комитети  в  различните  форми  на  предизборната 

кампания в БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката за 6 ноември. Основанията са 192 и нашето решение, с 

което  беше  определена  дата  за  теглене  на  жребия.  Изписани  са 

имената на кандидатите и отдолу инициативен комитет, а там, където 

те са номинирани от партии и коалиции, наименованията на партията 

или коалицията, така както е заявена за изписване в бюлетината, като 

в решението по отношение на трите различни форми, а именно по 

отношение на  обръщенията  отделният  жребий,  който теглихме,  за 

клиповете  и  другите  форми  и  за  диспутите  също  е  отделно. 

Предлагам да го погледнете и да го приемем като решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам коментари.
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Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3738-ПВР.

Продължете със следващия си доклад по точки седма и осма:

Проект на решение относно одобряване на споразумение с 

БНТ  и  БНР  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката.

Проект на решение относно одобряване на споразумение с 

БНТ и БНР за националния референдум.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Докладвам  ви  на  първо  място 

проекта на решение, с който одобряване споразумението, сключено 

между генералния директор на БНР и представителите на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за 

участие в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката. 

Споразуменията са качени във вътрешната мрежа. Бих могъл да ви 

информирам  с  оглед  пълнота  на  моя  доклад,  споразумението  е 

подписано от 20 партии, коалиции и представители на инициативни 

комитети, като споразумението е подписано без особени мнения, без 

забележки от страна на представителите, а и от общото преглеждане 

на текста мисля,  че той е в съответствие с нашите правила,  които 

приехме  за  сключването  на  споразумението,  поради  което  ви 

предлагам  да  го  одобрим,  след  което  да  приемем  да  изпратим  с 

писмо  споразумението  до  Сметната  палата,  както  е  изискването 

съгласно Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари, 

въпроси, предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение за 

одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на 
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БНР и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 

регистрирани за участие в изборите.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен  

Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3739-ПВР.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви следващия проект 

по  отношение  одобряване  на  споразумението  между  БНР  и 

участниците  в  информационно-разяснителната  програма  на 

националния референдум. Като основание тук съм включил чл. 16, 

ал. 1 и § 2 във връзка с чл. 189 от Изборния кодекс. Във връзка с този 

проект на решение и одобряване на споразумението ви докладвам 

писмо с вх.  № НР-20-17 от 05.10.2016 г.,  подписано от Десислава 

Лилова, директор на дирекция „Правни и човешки ресурси”, с което 

ни  уведомява,  че  в  текста  на  споразумението  са  допуснати  две 

технически  грешки,  а  именно  в  шапката  на  споразумението  е 

останало  „Регистрирани  за  участие  представители  на  партии, 

коалиции  и  инициативни  комитети,  регистрирани  за  участие  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката”, което да се 

чете: „Представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 

регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания 

за националния референдум”. И второто, на страница 3 в точка 2.6. 

вместо „Той се прекъсва с изтичане на третата минута” да се чете 

„Той се  прекъсва  след  40-та  минута”.  Това  е  за  аудио клиповете, 

които се представят от партии, коалиции и инициативни комитети в 

информационно-разяснителната кампания, тъй като там е останало, 

че  се  прекъсват  след първата  минута,  т.е.  е  предвидена по-голяма 

продължителност, отколкото тази, която е уточнена. 

Считам, че писмото заедно с копие от споразумението следва, 

ако одобрим споразумението,  да  го  изпратим до Сметната  палата, 
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тъй като в споразумението, което е подписано, липсват поправките. 

И  за  да  не  го  връщаме  и  да  може  да  започне  информационно-

разяснителната  кампания навреме,  ви  предлагам по този начин да 

уведомим и Сметната палата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Това е Решение № 3740-НР.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

следващия проект, а именно проект във връзка с вх. № НР-20-18 за 

одобряване  на  споразумението  между  БНТ  и  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети,  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия  за  участие  в  информационно-разяснителната  кампания. 

Споразумението е подписано на 3 октомври 2016 г. между главния 

директор на БНТ Вяра Анкова и упълномощените представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Марин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3741-НР.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  следващият 

проект  е  одобряване  на  споразумението  за  участие  в  изборите, 
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отразяване  на  предизборната  кампания  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. 

В  тази  връзка  ви  докладвам  и  писмо-жалба  във  връзка  с 

проект на споразумение за отразяване на предизборната кампания по 

БНТ,  а  именно  това  е  вх.  №  ПВР-10-12  от  03.10.2016  г.  Има 

резолюция  за  качване  във  вътрешната  мрежа.  Качено  е  във 

вчерашното заседание. Писмото-жалба е получено по електронната 

поща в Централната избирателна комисия и е подадено от Димитър 

Митев,  представител  на  партия  БСДЕ.  С писмото-жалба  господин 

Митев ни уведомява, че се е запознал с публикувания на сайта на 

БНТ проект на споразумение във връзка с провеждането на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката, като счита, че в раздел 

„Други безплатни форми на провеждане на предизборната кампания 

–  чл.  12,  ал.  2  от  споразумението,  касаещо  предаването 

„Референдум”,  е  очертано  разделение  между  политическите  сили, 

които са получили над 1 % от подадените гласове на предходните 

парламентарни избори и които са получили под 1 %. На второ място, 

в чл. 12, ал. 3, касаеща програмата „Панорама”, пак е посочено, че 

могат да участват политическите сили, получили над 1 %, или само 

парламентарно представени такива.

Споразумението  е  качено  във  вътрешната  мрежа.  Пак  ще 

повторя текстовете, защото в тази връзка е и моя доклад по жалбата с 

оглед взимането на решение дали да одобрим споразумението между 

БНТ и съответните партии и коалиции. Текстовете,  за които става 

въпрос, са чл. 12, ал. 2 и чл. 12, ал. 3. От текста на двете клаузи на 

споразумението  става  ясно,  че  наистина  като  критерии  за 

провеждането  на  отделните  предавания,  които  са  разделени  на 

няколко  дни,  в  които  да  се  вземе  участие,  в  единия  от  дните  са 

партии, които имат над 1 % в предходните парламентарни избори, 

във втория ден са посочени тези, които имат под 1 % и тези, които 

въобще не са парламентарно представени.

Това  обаче,  което  прави  впечатление  и  което  считам,  че  е 

правилно,  че  в  двата  текста  е  посочено,  че  ако  не  бъдат  събрани 
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достатъчен  брой  представители,  брой  участници  в  едно  издание 

8,минимумът е 2, той се попълва съответно от останалите участници, 

тъй  като  в  случая  студиото,  в  което  се  провеждат,  позволява 

определен  брой и  чисто  технически  е  преценено  от  БНТ доколко 

биха могли да бъдат участниците във всяко едно от тези предавания. 

Тоест,  в тази връзка считам, че отказът да бъдат допуснати други 

участници не съществува, тъй като евентуално биха могли при по-

малък брой всеки един от участниците да участва.

На  второ  място,  считам,  че  разделението  не  води  до 

неравнопоставеност  или  до  невъзможност  всеки  един  от 

кандидатите,  които  са  регистрирани,  да  изложи своите  позиции и 

считам, че това не би могло да бъде основание ние да не одобрим 

споразумението. Това е моето становище и аз лично поддържам, че 

ние би следвало да одобрим споразумението.

Що се отнася  и от  гледна точка на  участието,  от писмото-

жалба става ясно, че представителят Димитър Митев от Българската 

социалдемокрация  –  Евролевица  не  е  участвал  в  подписването  на 

споразумението. Споразумението е подписано от всички участвали в 

консултациите, които са проведени за споразумението, от останалите 

участници, но те не са взели участие и не са поставили този въпрос 

пред Българската национална телевизия. Тоест, ако те бяха участвали 

и по някакъв начин не е взето предвид тяхното мнение или пък са 

изложени други  съображения,  то  ние  няма  как  да  установим,  тъй 

като неявяването означава, че самата страна е имала възможност да 

изложи своите основания или своите доводи, както го е направила в 

писмото-жалба,  адресирано  до  нас  на  основата  на  нещо,  което  е 

качено  на  интернет  страницата,  а  е  следвало  да  го  направи  в 

момента, в който се е подписвало споразумението, за което те също 

са били поканени и то е видно от мястото, където всички участници 

са се подписали. 

С оглед на това аз лично считам, че в тази връзка жалбата, ако 

я приемем за такава,  а  не за  писмо, с което на нас въз  основа на 

някакъв проект ни сигнализират и трябва да я разгледаме и вземем 
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решение, считам, че тя е недопустима, т.е. трябва да бъде оставена 

без разглеждане, защото е подадена от страна, която не е участвала в 

преговорите. Това е моето лично становище. И ако ние приемем, че 

ще трябва да се приеме решение, аз ще съм готов да изпиша проект, 

който да внеса в Централната избирателна комисия. За момента го 

докладвам  заедно  с  проекта.  Предлагам  ние  да  одобрим 

споразумението така, както е представено от Българската национална 

телевизия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  обстойния 

доклад, господин Андреев.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  считам,  че  макар  да  е  наименувано 

жалба,  по  същество  представлява  сигнал  и  той  е  навременен, 

доколкото  ние  сега  одобряваме  споразумението  и  ние  можем  да 

вземем  или  да  не  вземем  предвид  аргументите  в  този  сигнал,  на 

които се основава претенцията, а имено да одобрим чл. 12, ал. 2 и ал. 

3. Оттам нататък не считам, че е налице жалба, по която трябва да се 

взима  решение,  а  просто  трябва  да  го  вземем  за  сведение  при 

одобряване на споразумението. Лично аз по същество не считам, че в 

тази част споразумението е незаконосъобразно. 

Да  го  приемем  за  сведение  и  като  сигнал,  който  не  е  за 

сведение в този смисъл, че да не му обърнем внимание, а да го имаме 

предвид при одобряване на споразумението. То не е насочено срещу 

такъв  акт  от  кръга  актове,  които  подлежат  на  обжалване  пред 

Централната избирателна комисия. И, както каза колегата Андреев, 

това  лице  е  имало  възможност  да  участва  и  да  изложи  своите 

аргументи при подписване на споразумението,  също така да не го 

подпише, още повече че е видял неподписано споразумение, което не 

е  акт,  който  подлежи  на  обжалване  изобщо  пред  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Други 

становища? И време за запознаване, виждам, че колеги четат. Има ли 

други предложения? Не виждам.
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В такъв случай подлагам на гласуване одобрението на това 

споразумение. Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Владимир Пенев).

Това е Решение № 3742-ПВР.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имаше предложение писмото да 

остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като в залата 

не постъпиха други предложения, остава за сведение.

Колеги, изчерпахме от т.  1а до т.  8,  продължаваме с  точка 

девет: Доклад по разяснителна кампания.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в момента ще ви пусна на моя 

компютър  два  аудио  клипа,  за  да  ги  изслушаме.  (Членовете  на 

комисията слушат аудио клиповете.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Марин Райков, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3739-ПВР.

РОСИЦА МАТЕВА: Последно за разяснителната кампания за 

днес, утре за друго. Да се върнем, ако обичате, в папката на колегата 

Сидерова,  за  да  погледнем  текста  за  президентските  избори. 

Колегата Цачев ми обърна внимание и сега до записвам в този текст 

на  брошурата,  както  и  ще  го  добавя  в  текста  за  националния 

референдум, смятам, че няма да имате нищо против да запишем, че 

гласуването започва в 7 часа и завършва в 20 часа.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения? Нямате.

РОСИЦА МАТЕВА: Тук пак ще добавим фейсбук страницата 

на ЦИК и правилното изписване на интернет страницата на ЦИК. 

Добавяме,  че  гласуването  започва  в  7  и  завършва  в  20  часа. 

Гласуването  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  е 

задължително, пише тук, докато за референдума пише „имате право 

да  гласувате  в  националния  референдум”.  Дали  да  започнем  тук 

отново текста с „Явете се в избирателната секция”, съответно да го 

поправим  и  за  националния  референдум?  Ние  с  колегата  Цачев 

предлагаме  да  бъде:  „В  избирателната  секция  представете  лична 

карта, а за родените до 31 декември 1931 г. може и зелен паспорт”, 

след това „Кажете името си и подайте документа за самоличност на 

член от избирателната комисия”.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би тук „явете се” с оглед 

обстоятелството да отиде, помнейки, че трябва да си носи и личната 

карта. А в другия вариант е в секцията.

РОСИЦА МАТЕВА: А в референдума?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  По  отношение  на  изборите  за 

президент  и вицепрезидент на  републиката  може би наблягаме на 

обстоятелството  да  се  яви,  носейки  си  личната  карта  и  да  я 

представи,  а  в  националния  референдум  има  момент,  в  който 

елемента задължителност отпада.

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам вторият текст за изборите да 

бъде пак: „Кажете името си, подайте документа за самоличност на 

член на комисията”, после „Член на комисията проверява фигурирате 

ли  в  избирателния  списък  и  дописва  данните  от  документа  за 

самоличност”.  Колеги,  „В избирателната секция носете личната си 

карта (за родените до 1931 година може и зелен паспорт)”. Това е за 

референдума, а за изборите как да го направим, пак ли така? Добре, 

значи  пишем:  „Носете  личната  си  карта  в  избирателната  секция”. 

Продължавам  нататък:  „Член  на  СИК  проверява  вписан  ли  сте  в 

избирателния  списък  и  дописва  данните  от  документа  за 
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самоличност”.  Следващото:  „Откъсва  от  кочана  и  ви  подава 

бюлетина,  като  преди  това  поставя  един  печат  на  гърба  на 

бюлетината”. В единствено число, защото горе говорим в единствено 

число. „Влезте в кабината, сложете знак Х или V със син химикал 

само  в  едно  от  квадратчетата  за  гласуване”.  Ти  (обръщение  към 

госпожа Сидерова) отзад си го написала „Може да гласувате или за 

листа,  или  в  квадратчето  „не  подкрепям  никого”.  Много  хора  не 

знаят, че има такова квадратче „не подкрепям никого” и ние трябва 

да  го  разясним.  Не  поощряваме,  ние  обясняваме  правата  на 

избирателите.  „Сгънете бюлетината, така че да не се вижда вашия 

вот”. „Излезте от кабината, подайте бюлетината на член на СИК да 

положи  втори  печат  на  гърба  й,  да  откъсне  полето  с  номера  на 

бюлетината. Пуснете бюлетината с двата печата на гърба в кутията за 

гласуване.”  Последният  текст  предлагам  да  бъде:  „Пуснете 

бюлетината с двата печата на гърба в кутията за гласуване” и може 

да  добавим  „Подпишете  се  в  списъка,  вземете  си  документа  за 

самоличност.”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  и  този  текст  ведно  с  корекциите,  направени  в  зала  и 

съответните  корекции  от  текста  отдолу,  които  бяха  нанесени  за 

предходната брошура.

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Марин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  в  оперативен  порядък  изяснявахме  предстоящи 

проекти на решения на Централната избирателна комисия.

Преминаваме към точка десета от дневния ред:
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Доклад  относно  организацията  на  изборите  извън 

страната.

Колегата Ганчева има думата, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НР-04-01-6 от 05.10.2016 г., което е постъпило от Министерството на 

външните работи. Изпратена ни е постъпила грама от посолството на 

Република България в Рим, с която се отправя молба за предоставяне 

на  координати  –  телефонни номера  и  имейл  адреси  на  български 

граждани, подали заявления за гласуване в град Сант Еуфемия с цел 

установяване  на  контакт.  В  това  населено  място  до момента  не  е 

била откривана изборна секция, като в приложената грама се сочи, че 

до момента са подадени 60 заявления за гласуване.

Колеги,  предлагам  с  протоколно  решение  да  одобрим 

изискване  на  информация  от  „Информационно  обслужване” за 

контактите,  които  се  съдържат  и  да  я  изпратим  на  Външно 

министерство  с  оглед  организация  на  изборите  в  случай,  че  бъде 

образувана изборна секция в това населено място в Италия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № към 

ПВР-22-103  от  04.10.2016  г.,  получено  по  електронната  поща  на 

Централната избирателна комисия, сочи се, че лицето се казва Нина 

Джорова,  в  момента  е  в  Норвегия.  „Живеем  и  работим  над  150 

българи.  На  миналите  парламентарни  избори  имахме  разкрита 

секция. Сега отново се опитваме да разкрием такава, но се получава 
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малък проблем с разпиляване на подадените заявления. Пиша ви с 

молба, ако е възможно технически да обединим подадените вече 5 

заявления и други 35, тъй като става въпрос за едно и също населено 

място. Благодаря ви предварително.”

Колеги,  към  момента  ви  го  докладвам  за  сведение  и 

запознаване с цел да бъде обсъдено на работна група с оглед на това, 

че  е  изложен  проблем,  който  касае  обединяване.  Сочи  се,  че 

технически следва да се обединят заявленията, да видим дали това 

отговаря  на  законовите  изисквания,  дали  е  възможно  това 

обединяване с оглед законовите разпоредби.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-

22-151  от  04.10.2016  г.  писмо,  озаглавено  граждански  сигнал, 

получено  по  електронната  поща  от  лице,  което  се  казва  Деница 

Стойчева.  Информира  ни  за  странност  според  нея,  която  е 

забелязала,  преглеждайки  заявленията  за  гласуване,  подадени  от 

чужбина.  Това,  което е забелязала,  е,  че заявленията  за  гласуване, 

подадени от Турция, са се увеличили с около 30, 40 до 600 в рамките 

на 4-5 дни и то точно в определен град. Сравнявайки със заявления 

от  други  държави  й  изглежда  подозрително.  Възможно  ли  е  да 

проверим адреса на подадените заявления.

Колеги,  предлагам  да  приемем  това  писмо  за  сведение 

предвид на това, че не се сочи конкретен град, нито пък се излагат 

някакви  законови критерии за  начина  на  подаване  на  заявленията 

чрез  нашата  система  за  подаване  на  електронни  заявления  за 

гласуване извън страната. Предлагам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  становища?  Не 

виждам. Остава за сведение.

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-

00-82  от  05.10.2016  г.,  това  е  писмо,  което  е  получено  по 

електронната поща от Временни обществени съвети на българите в 

чужбина  от  координатора  господин  Димитър  Иванов.  То  има 
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резолюция за вътрешна мрежа и за работна група от председателя на 

Централната  избирателна  комисия.  То  е  адресирано  до  господин 

Василий Такев, постоянен секретар на Министерството на външните 

работи,  до  Централната  избирателна  комисия  и  с  копие  до 

„Информационно  обслужване” АД,  като  е  относно  незабавно 

въвеждане  на  заявленията  за  изборни  секции  извън  страната, 

получени  в  ДКП  по  пощата,  допълване  на  списъка  на 

непотвърдените заявления с графи „Държава” и „Място”. 

Колеги,  аз  като  ръководител  на  групата  ще  го  подложа  на 

обсъждане  в  работната  група.  Само  във  връзка  с  това  писмо  ви 

припомням, че вчера към обяд започнаха да постъпват заявленията, 

които са получени на хартия в ДКП-та на нарочно създадения имейл 

адрес  на  Централната  избирателна  комисия.  Към  момента  се 

обработват  и  следващият  ми  доклад  ще  бъде  свързан  с  това. 

Предлагам да го обсъдим в работната  група.  Сега  се запознайте  с 

него.  Аз,  ако  председателят  на  комисията  не  възразява,  съм 

предвидила за петък сутринта от 9,30 часа такава работна група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Мисля,  че  нямаме  друг 

ангажимент за петък, 9,30 часа.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа във 

връзка  със  заявленията,  които  постъпват  чрез  Министерството  на 

външните работи, ви предлагам таблица, с която да се запознаете, с 

броя на постъпилите заявления, общо до 13 часа на 5 октомври са 

364. Всички данни са в таблицата, която се намира в папка с моите 

инициали. Те постъпват и се изпращат за извършване на проверка 

след обработването им.

Колеги, по повод постъпващите заявления в Министерството 

на външните работи искам да ви обърна внимание, че от Русия за 

място  Екатеринбург,  всъщност  заявления,  постъпили  в  ДКП 

Екатеринбург,  Русия,  изборната  книга,  която  е  попълнена,  е 

Приложение № 21-ПВР. Предлагам ви с наше протоколно решение 

да приемем това за редовно подадено заявление за гласуване извън 

страната, както направихме и приехме с наше протоколно решение 
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по  повод  писмо  от  заместник-председателя  на  немско-българско 

сдружение „Дунав – Бремен, Германия”. Конкретният случай беше, 

че са се организирали и са събрали заявления, които са Приложение 

№  22-ПВР.  Предлагам  с  протоколно  решене  по  същия  начин  да 

приемем този образец за този конкретен случай, за да може да бъде 

препратено и за извършване на проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така направените предложения.

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков,  Румяна  

Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И, колеги, предлагам ви да приемем 

с  протоколно  решение  и  следващото.  Става  въпрос  за  заявления, 

постъпили в ДКП Одрин, Турция. Отново е Приложение № 21-ПВР.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подлагам на гласуване и 

това предложение. Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков,  Румяна  

Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви,  че  и  във 

вътрешната мрежа, а и в обособен класьор в папка „Деловодство” 

може  да  се  запознаете  с  възникналите  технически  проблеми  при 

подаване  на  заявления  за  гласуване  извън  страната  чрез  нашата 

интернет страница.
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И последния ми доклад в тази точка е писмо с вх. № ПВР-22-

12 от 29.09.2016 г. от госпожа, която се посочва като Мая Желязкова. 

Интересува  се  от  следния  казус.  Обяснява,  че  няма  да  бъде  в 

страната, а постоянният й адрес е в София. Ще бъде в Англия. Ще 

бъде благодарна, ако й разясним каква е процедурата в този случай, 

какво може да направи, не би могла да пусне заявление за гласуване 

в чужбина, тъй като няма адрес в чужбина.

Предлагам да ме упълномощите да изготвя отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков,  Румяна  

Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  за  да  приключим  с  рубрика  първа  и  във  връзка  с 

днешните решения, трябва да включим нова точка в дневния ред.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Предлагам  да  включим  точка  „Заличаване  регистрацията  на 

кандидатски листи”, тъй като се върнаха преди малко протоколите от 

ГД  „ГРАО” с  резултатите  от  проверката  на  списъците  на 

кандидатите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на нова точка 10а.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария Бойкинова,  Марин Райков,  Румяна Сидерова,  Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  заличаване  на  регистрацията  на 

кандидатска  листа  на  президент  и  вицепрезидент  на  републиката, 

издигнати  от  инициативен  комитет,  представляван  от  Ленко 

Георгиев  Панайотов  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте,  госпожо 

Грозева, упълномощавам госпожа Солакова да води.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Колеги,  Централната  избирателна 

комисия  със  свое  Решение  №  3720-ПВР  от  4 октомври  2016  г.  е 

регистрирала за кандидат за президент Владимир Първанов Кузов и 

кандидат за вицепрезидент Борислав Янчев Ноев при условията на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент 

и вицепрезидент на републиката.

Документите на независимите кандидати бяха представени от 

представляващия инициативния комитет господин Ленко Георгиев 

Панайотов и са заведени в регистъра под № 22 в 16,15 часа. 

Имаше някои пропуски, с колегата изискахме личната карта 

на  кандидата  за  вицепрезидент,  за  да  сверим  данните  от 

декларацията. Те бяха изпратени своевременно и така приехме един 

брой класьор с подписите, които представиха, а именно 2706. 

Лицето от ГД „ГРАО” чакаше, тъй като същия ден имаше 4 

инициативни комитета и веднага му беше предадена подписката за 

проверка. С писмо вх. № ПВР-04-03-40/05.10.2016 г. и протокол от 

05.10.2016 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на изискванията 

на чл. 322, ал. 3 от ИК и наше Решение № 3442-ПВР от 1 септември 

2016 г. е установено, че не са изпълнени изискванията на чл. 320, ал. 

1 от ИК за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на 2706 избиратели,  подкрепящи регистрацията 
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на  независимите  кандидати,  не  отговаря  на  изискванията  на 

Изборния  кодекс,  като  видно  от  представения  протокол  на  ГД 

„ГРАО“ в МРРБ броят  на  установените коректни записи са 1223, 

което не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.  57,  ал.  1,  т.  1  във 

връзка с чл. 322, ал. 5 от Изборния кодекс ви предлагам Централната 

избирателна  комисия  да  приеме  решение  за  заличаване  на 

кандидатската  листа  на  Владимир Първанов  Кузов  –  кандидат  за 

президент, и на Борислав Янчев Ноев – кандидат за вицепрезидент, 

издигнати  от  инициативен  комитет,  представляван  от  Ленко 

Георгиев  Панайотов,  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., регистрирана с 

Решение № 3720-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК, и да анулира 

издадените им удостоверения под № 21.

Решението  да  се  изпрати  незабавно  на  инициативния 

комитет.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък  се  внася  една  съвсем  дребна  корекция  в  диспозитива  на 

решението.  Чухте  доклада  на  колегата  Грозева,  имате  думата  по 

проекта  на  решение  за  заличаване.  По  време  на  почивката 

прегледахме  внимателно  както  подписките,  така  и  протоколите,  с 

които ГД „ГРАО” на основание чл. 322, ал. 4 установява резултатите 

от  проверката  и  във  връзка  с  ал.  5  възлага  на  Централната 

избирателна комисия с решение да заличи извършената регистрация.

Госпожо председател, предавам щафетата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

коментари? Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Дори  да  не  са  проверявани  тези 

листове,  на  които  няма  подпис  и  име  на  член  на  инициативен 
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комитет,  не  биха  достигнали  подписите,  тъй  като  коректните  са 

много по-малко, така е.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

  ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  за  яснота  в  ПДФ  файл  на 

днешна  дата  са  качени протоколите.  В  протокола  на  ГД „ГРАО”, 

който  ви  докладвах,  са  проверени  всички  представени  2706  броя 

записи и броя на установените коректни записи е едва 1223. Тоест, 

проверени са всички предоставени им записи. Проверени са всички 

2706  записа,  общ  брой  на  коректните  записи  е  1223  и  вече  се 

изброяват причините за останалите некоректни – некоректни ЕГН-та, 

повторения, несъответствия и т.н.

РУМЯНА СИДЕРОВА: 1124 е друг вид некоректност, която е 

описана в т. 9. Това са саморъчните подписи на избирателите, които 

са  на  съответната  страница,  на  която  са  положени,  липсват  трите 

имена,  ЕГН и подпис  на  члена  на  инициативния комитет,  поради 

което всички са обявени за некоректни. Никой не оспорва другото, 

което ни предлагаш и сме съгласни с решението, поне аз за себе си 

съм съгласна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, не знам кой направи 

това като предложение, дали госпожа  Сидерова или докладчикът, в 

мотивите  да  обсъдим,  че  дори  и  тази  бройка  1124,  събрана  с 

коректните 1223 пак не би довела до наличието на 2500 коректни 

записа,  т.е.  изпълнението  на  изискването  на  чл.  320,  ал.  1  от 

Изборния  кодекс.  (След  известно  обсъждане  извън  камерите.)  

Оттеглям направеното предложение.

КАТЯ ИВАНОВА:  Аз се извинявам, но понеже се позовахте 

на наше Решение № 3441, в точка 29 от същото решение, в раздел 

„Отказ  за  регистрации,  заличаване  на  регистрация”,  цитирам: 

„Когато ЦИК установи,  че  независим кандидат не е  подкрепен от 

необходимия  брой  избиратели,  регистрацията  му  се  заличава  с 
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решение,  което  незабавно  се  изпраща  на  инициативния  комитет. 

Въобще не се коментира възстановяване на внесен депозит.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Тъй  като  се 

говореше  извън  микрофоните,  обсъждахме  въпроса  с  внесения 

депозит от инициативния комитет.

Колеги, не виждам други коментари.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3743-ПВР.

Продължете със следващ доклад.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  същата  папка  е  втори  проект  на 

решение  за  заличаване  на  кандидатската  листа  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, 

представляван от Светла Бригова Аспарухова, за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 3721-

ПВР от 4 октомври 2016 г. е регистрирала за кандидат за президент 

Светослав Емилов Витков и кандидат за вицепрезидент Иван Велков 

Велков при условията на неприключила процедура за проверка на 

списъците  с  избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на 

независимите  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката.

Документите за регистрация бяха представени в Централната 

избирателна  комисия в  16,50  часа  на  4  октомври  2016  г.  и  бяха 

заведени в регистъра под № 24, т.е. 10 минути преди изтичане на 

крайния срок за регистрация на кандидатските листи за президент и 

вицепрезидент.  Заедно  с  документите  беше  представена  и 
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подписката. Имаше проблем при проверката на магнитния носител, 

страниците не бяха номерирани, бяха номерирани само на хартия, 

поради което представителят на ГД „ГРАО” се обади в дирекцията 

да попита дали ще могат да бъда проверени в този си вид. От там 

отговориха,  че ще могат да бъдат проверени и съответно приехме 

подписката,  която  съдържаше  3153  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията  на  независимите  кандидати  за  президент  и 

вицепрезидент.

С  писмо  вх.  №  ПВР-04-03-41/05.10.2016  г.  и  протокол  от 

05.10.2016 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на изискванията 

на чл. 322, ал. 3 от ИК и Решение № 3442-ПВР от 1 септември 2016 

г. е установено, че не са изпълнени изискванията на чл. 320, ал. 1 от 

ИК  за  наличие  на  не  по-малко  от  2500  избиратели,  подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на 3153 избиратели,  подкрепящи регистрацията 

на  независимите  кандидати,  не  отговаря  на  изискванията  на 

Изборния  кодекс,  като  видно  от  представения  протокол  на  ГД 

„ГРАО“  в  МРРБ  броят  на  установените  коректни  записи  е  2314, 

което не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното ви предлагам Централната избирателна 

комисия  да  вземе  решение  да  заличи  регистрацията  на 

кандидатската  листа  на  Светослав  Емилов  Витков  –  кандидат  за 

президент, и на Иван Велков Велков – кандидат за вицепрезидент, 

издигнати  от  инициативен  комитет,  представляван  от  Светла 

Бригова  Аспарухова,  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., регистрирана с 

Решение № 3721-ПВР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК, и да анулира 

издадените им удостоверения под № 22.

Решението да се изпрати незабавно на инициативния комитет 

с  посочените  в  регистъра  адреси  и  имейл,  за  да  можем  след 

приемане  на  решението  и  подписването  му  незабавно  да  бъдат 

уведомени инициативните комитети.
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Подписката може да я погледнете, ако не сте я видели. Да, в 

т.  9  наистина  има  отметка,  че  абсолютно  всички  представени 

подписи на хартиен носител, върху всеки от листата няма посочено 

ЕГН на лицата, пред които са положени подписите. Но въпреки това 

в  т.  1  са  представени  3153  броя  подписи  и  броя  на  проверените 

записи е 3153.

Това е, което имам към доклада. Тъй като бяха представени в 

последния момент, Централната избирателна комисия в изпълнение 

на  своите  задължения  следваше  до  крайния  срок,  обявен  в 

хронограмата, да извърши регистрацията, поради което тя беше при 

неприключила процедура, без да са проверени списъците.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева, за доклада Ви.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, аз имам противно 

становище и ще ви обясня защо. Изискването на Изборния кодекс е 

подписите  да  са  положени  пред  член  на  инициативния  комитет. 

Прочетения протокол, който е дошъл от  ГД „ГРАО”, изрично сочи, 

че на всеки лист има име на член на инициативен комитет, но няма 

ЕГН. При направена проверка,  която помолих отново да  направят 

нашите  сътрудници,  които  се  занимават  с  регистрациите  и 

съхраняват книжата, всички лица, които са описани на подписката 

като лица на инициативен комитет за издигане кандидатурата на тези 

двама кандидати, действително са членове на инициативния комитет, 

който ние сме регистрирали с три имена и ЕГН. Ако прочетем текста 

на  чл.  320,  ал.  2  се  вижда,  че  законът  изисква  да  е  подложена 

подписката под инициативен комитет. Всъщност несъответствието в 

ЕГН-то идва от образеца на изборна книга, която ние утвърдихме и 

вписахме и ЕГН-то на  члена на инициативен комитет,  пред който 

трябва да се положат подписките, без това да е изрично условие на 

Изборния  кодекс,  ръководейки  се  от  това,  че  всички  български 

граждани имат ЕГН-та и това е най-лесният идентификатор и начин 

за проверка.
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Лично аз смятам, че подписката отговаря на изискванията на 

чл. 320, макар че не съответства на изборната книга поради липса на 

ЕГН на лицето, пред което са положени подписите. Целта на името 

на лицето е да може след това да се търси отговорността, в днешния 

ден този въпрос е актуален, за записи, които  не са коректни, за да не 

връщам събитията, които произтекоха днес. Моето становище е, че 

ние тази листа не следва да я заличаваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.  Само  един  въпрос.  (Силен  шум  и  реплики  в  залата.) 

Колеги,  колеги,  има  ли  някаква  възможност,  председателят  има 

думата. Колеги, не мога да викам. Защо силата на гласа в тази зала 

трябва да бъде пред силата на аргументите?! Благодаря.

Госпожо Сидерова, аз бих ви помолила да направите сметка: 

брой некоректни ЕГН-та, брой несъответствия между ЕГН и имена, 

повторени записи в списъка, лица, участвали в предходни списъци и 

други, за да видите дали могат да бъдат установени 2500 най-малко 

коректни  записа,  да  представите  на  ЦИК  тази  информация,  за  да 

знам  дали  да  продължим  разсъждението  в  насоката,  в  която  Вие 

вървите или не продължим.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Под  формата  на  реплика  на  колегата 

Сидерова, аз съм абсолютно съгласен с прочита на закона, както тя 

го направи, но тук има една малка особеност,  че въпреки че няма 

ЕГН на член на инициативния комитет, точно в тази преписка, в т. 3 

от протокола пише: брой коректни записи, на които няма ЕГН. Тоест, 

въпреки  това  тези  лица  са  проверени  и  отново  те  поради  други 

обстоятелства не са достигнали числото 2500, което изисква чл. 320 

от Изборния кодекс. Така че макар и верни аргументи в тази насока, 

те немогат да доведат до крайния извод, че са налице необходимия 

брой  съгласно  закона  подписи.  Така  че,  ако  само  на  това  базира 

предложението си,  то е безпредметно.  Тоест,  тя не би видяла при 

това  положение  причина  решението  да  не  е  такова,  каквото  ни  е 

предложено от докладчика.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Аз  също 

споделям тези аргументи.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  недоумявам  в  момента  какво 

смятаме,  тъй  като  в  забележката  пише,  че  на  всички страници от 

списъка липсва ЕГН на члена на инициативния комитет. Тоест, те са 

проверили  абсолютно  всички  страници  и,  както  каза  и  колегата 

Ивков, във всички страници се получават коректни записи 2014. Така 

че не знам какво смятаме в момента дали ще направят 2500 коректни 

записа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  направих  отново  сметката, 

проверени са всички 3141 записа, само 12 не са проверени, но те не 

са достатъчни коректните записи да станат 2500, затова си оттеглям 

предложението. Много ми се искаше в бюлетината да има № 1, но 

няма как да има.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз не знам дали за коректност да кажа, но 

ако имате предвид тези 12 лица, които са по т. 10 от протокола, те са 

проверени, но това са лица без избирателни права.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

допълнението.

Колеги, мисля, че ситуацията се изясни. 

Има ли други коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман,  
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Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солаков и Цветозар Томов), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3744-ПВР.

С  това  приключихме  с  първата  рубрика  от  днешния  ден, 

колеги, преминаваме към втората рубрика „Местни избори”:

Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, преди няколко 

дена ви занимавах с ОИК – Сунгурларе. Сега имаме отново за ОИК – 

Сунгурларе. Предложил съм един проект, като проектът предвижда 

освобождаването на двама членове. Когато бях подготвил проекта, 

тъй като този случай е за първи път, междувременно в Централната 

избирателна комисия постъпи заявление за оттегляне на оставката на 

единия от членовете.

Докладвам ви с  вх.  № МИ-15-1061 от  04.10.2016 г.,  това  е 

заявление  от  Лазар  Милков  Лазаров  като  член  на  общинската 

избирателна комисия, който ни уведомява, че е назначен с Решение 

№  1620-МИ/НР  от  31.08.2015  г.,  но  с  оглед  възникване  на 

непредвидени  обстоятелства  и  лични  причини  се  намира  в 

невъзможност да изпълнява пълноценно своите задължения, поради 

което, както го е нарекъл петитум, моли да бъде уважено неговото 

субективно право да бъде освободен. 

След което ви докладвам със същия входящ номер, постъпило 

по имейл заявления от колегата Лазаров, член на ОИК – Сунгурларе, 

с  което  ни  уведомява,  че  на  03.09.2016  г.  е  изпратил  писмо  със 

заявление за разглеждане на оставката му поради лични причини, но 

тъй  като  същото  е  подадено  в  афектно  състояние,  иска  да  си  го 

оттегли,  поради  което  моли  да  си  оттегли  оставката  и  да  не 

разглеждаме заявлението, с което го е подал. 

Ако беше само по имейл,  може вече  да разсъждаваме  и да 

преценяваме  дали  наистина  е  пристигнало  оттеглянето,  но 

едновременно  с  това  самото  оттегляне  постъпи  в  оригинал  също 
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преди да е докладвано решението за освобождаването му като член 

на  общинската  избирателна  комисия.  В  оригинал  е  постъпило  с 

днешна дата със същия входящ номер.

Отделно от това междувременно ви докладвам вх. № МИ-15-

1072  от  05.10.2016  г.,  подписано  от  заместник-председателя  на 

общинската  избирателна  комисия  Сунгурларе  колегата  Аспарух 

Петров, с което ни уведомява, че един  от членовете на общинската 

избирателна комисия е починал и с оглед на това обстоятелство де 

факто са прекратени неговите правомощия.

Аз бях подготвил един общ проект, който да обхване и двата 

случая,  но  с  оглед  обстоятелството,  че  пристигна  оттеглянето  на 

заявлението за оставка аз предлагам то да не бъде включено дори в 

проекта  на  решението,  а  просто  да  установим  прекратяването  на 

правомощията  на  колегата,  за  който  ни  бе  изпратен  и  препис-

извлечение от акта за смърт, а по отношение на другия колега да не 

се  произнасяме.  И  въпреки  че  в  писмото,  с  което  заместник-

председателят ни уведомява, че е уведомена политическата сила за 

ново предложение, но ние да изпратим също едно писмо, тъй като в 

случая  в  ОИК  –  Сунгурларе,  ако  си  спомняте,  прекратихме 

правомощията и на председателя, т.е. те са в намален състав и трудно 

би могла да работи нормално, затова да изпратим писмо.

Правя чисто редакционно предложение, че в проекта, който 

ви предлагам, ще отпадне абзаца по отношение на Лазар Лазаров и 

ще остане само това, което е с вх. № МИ-15-1072, както и първия 

абзац  от  диспозитива  ще  отпадне  и  ще  остане  само  втория 

диспозитив. Ако сте съгласни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, становища? Приемам го като съгласие.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение ведно с корекциите, които господин Андреев направи в 

зала.

Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3745-МИ/НР.

И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращане  на  писмо  до 

политическата сила в стандартен текст.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с третата тематична рубрика:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

само  за  сведение  постъпило  писмо  от  община  Минерални  бани, 

област  Хасково,  с  вх.  №  МИ-06-868,  с  което  кметът  на  община 

Минерални  бани  ни  изпраща  всички  документи,  свързани  с 

архивирането в Регионалния държавен архив на изборните книжа и 

материали от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 

октомври  2011  г.,  а  именно  това  е  заповед  за  назначаване  на 

комисията, протокол от извършената експертиза и определянето на 

кои книжа ще бъдат архивирани, а другите с непостоянен характер – 

за унищожаване. Това е само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христо, Вие също сте по тази точка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Днес е пристигнало писмо от секретаря на общината във връзка с 
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проведените частични избори преди няколко дни в село Баба Тонка, 

община  Попово.  Информират  ни,  че  са  отворили  запечатаното 

помещение да положат документите, които са от частичните избори. 

Това е информация за сведение. Съставен е и протокол за това нещо, 

въпреки че не е необходимо, тъй като ние им дадохме официално 

разрешение, но за сведение го докладвам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  продължаваме с  точка четиринадесета  от дневния 

ред: Искания за изплащане на възнаграждения.

Първи докладчик е господин Ивков. Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Започвам с вх. № МИ-15-10-37, искане от 

ОИК  –  Сопот,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено 

заседание  на  19.09.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и шестима членове.  За искането е 

извършена  проверка  и  изваден  контролен  лист  от  нашата 

администрация.  Аз  също  съм  проверил,  касае  се  заседание  за 

прекратяване  пълномощията  на  общинския  съветник  Станислав 

Илиев  Стоенчев  и  обявяване  за  избран  общински  съветник  на 

освободеното място Васка Антонова Георгиева.  Така че налице са 

основанията и предлагам да бъде изплатено възнаграждението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  становище?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова,  

Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението е прието.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Следващия  ми  доклад  е  пристигнало 

искане  за  заплащане  на  възнаграждение  от  членовете  на  ОИК  –

Асеновград,  с  вх.  №  МИ-15-1055  от  03.10.2016  г.  Издаден  е 

контролен  лист,  подписан  от  извършилия  проверката  главен 

юрисконсулт  Николай  Желязков  и  преди  това  от  счетоводството. 
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Проведени са две заседания: на 17 и на 25 септември 2016 г. И двете 

са  проведени,  като  са  били  налице  основанията  за  това.  Отново 

касаят  прекратяване  пълномощията  на  общински  съветници  и 

обявяване  за  избран  следващия  от  листата  общински  съветник. 

Затова  ви  предлагам  да  вземем  протоколно  решение,  с  което  да 

одобрим заплащането на възнаграждения на председател, заместник-

председател,  секретар и 8 членове на комисията за заседанието на 

17.09.2016  г.  и  абсолютно  същия  брой:  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  8  членове  за  следващото  заседание  на 

25.09.2017 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

становища? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова,  

Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението е прието.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият ми доклад ви предлагам да не 

ви изчитам всички поискани възнаграждения с оглед икономия на 

време, доколкото те са записани вече и аз ви ги докладвах на по-

предходното заседание от 3 октомври. Касаеше се за Пазарджик и 

там  трябваше  да  извърша  допълнителна  справка  в  деловодството, 

тъй като имаше поискани възнаграждения, които тогава продиктувах 

всички,  те  са  12  за  заседания  и  дежурства.  Всички  протоколи  са 

проверени.  Тогава  изникна  въпроса  как  да  процедираме  с 

възнагражденията, които се дължат преди 1 май 2016 г. Намерихме 

писмо от администрацията на Министерския съвет и съответно взето 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия,  че 

въпреки че са от преди тази дата, следва да се одобряват от нас по 

новия ред.

Поради  това  ви  предлагам  да  ги  одобрим,  като 

междувременно направихме проверка с колеги от администрацията 
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дали исканията за тези суми не са давани, знаете, че тогава имаше 

забава, не отлежават в администрацията на Министерския съвет, за 

да не стане дублиране. Провери се деловодната система и в книгите, 

няма дублирани искания, поради което исканията за възнаграждения, 

изчерпателно  изброени  по  дата  и  основания  на  заседанието  от 

03.10.2016  г.,  ви  предлагам  с  оглед  и  контролния  лист  да  бъдат 

одобрени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  

Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин  

Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението е прието.

 Следващ докладчик е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждение с вх. № МИ-15-1054 от 03.10.2016 г. Постъпило е 

от  ОИК  –  Плевен.  По  искането  е  извършен  контрол  и  налице  е 

контролен лист, както и справка за сумите,  които трябва да бъдат 

изплатени. Става дума за едно заседание,  което е проведено на 14 

септември  от  председател,  секретар  и  един  член  от  комисията  на 

основание т.  12,  букви „а” и „б” от наше Решение № 2901-МИ и 

заседание на 15 септември, по повод на което на предходния ден, на 

14-и,  проведено  дежурство.  На  това  заседание,  проведено  на 

основание раздел 1, т. 11 от наше Решение № 2901, са участвали 12 

от  членовете  на  комисията.  Предлагам  да  уважим  направеното 

искане за изплащане по направената справка на сумите по справката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте 

доклада, имате ли коментари? Не виждам.

В такъв случай режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението е прието.

Господин Андреев, Вие имате ли доклади и по тази точка?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, нямам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  единствената 

точка, по която нямате доклади днес, господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, моля да приемете 

като точка в дневния ред за изменение на т. 29 от Решение № 3543, 

това  е  начина  на  заличаване  от  списъците  по постоянен  адрес  на 

лицата,  които  са  включени  в  списъка  за  гласуване  с  подвижна 

избирателна  кутия.  Не  се  извършва  от  ГД  „ГРАО”,  а  от 

администрацията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлагам ви, тъй 

като следва точка по жалби, сигнали и дела, след нея това да бъде 

точка 15а.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението е прието.

Колеги, преминаваме към точка петнадесета:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви,  че за  утре е 

насрочено  делото  по  жалбата  на  Единна  народна  партия  срещу 
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нашето Решение № 3707 относно реда за предоставяне и разходване 

на средствата за медийни пакети в националния референдум от 10 

часа, на което дело ще се явя.

Също така е насрочено за 6 октомври от 10 часа в зала 3 и 

дело  № 11 194 по жалба  на  БСП срещу нашето решение,  което  е 

отхвърлително и на което имаме практика никой да не се явява.

Също така искам да ви кажа, че по делото, което беше днес по 

жалба  на  Българска  индустриално-аграрна  партия,  на  която 

заличихме регистрацията, жалбата е отхвърлена.

Също  така  искам  да  ви  докладвам,  че  с  решение  по 

административно  дело  11 056  е  отхвърлена  жалбата  на 

Реформаторския блок срещу наше решение срещу ОИК – Ружинци. 

Съдът  приема,  че  жалбата  е  просрочена  и  не  е  налице  мълчалив 

отказ.

Също  така  ви  докладвам,  че  е  отхвърлена  жалбата  и  на 

инициативен  комитет  „Справедливост”  срещу  принципното  ни 

решение  за  регистрация  на  инициативни  комитети,  партии  и 

коалиции за участие в националния референдум.

Също така  е  отхвърлена  жалбата  на  инициативния комитет 

срещу  решението  на  Централната  избирателна  комисия,  с  което 

отказахме да ги регистрираме за участие в националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  всички  преписки,  които 

докладвам, са с резолюция за вътрешна мрежа и предполагам, че са в 

папката  с  мои материали.  С  вх.  № ПВР-22-264 от  05.10.2016  г.  е 

постъпила жалба от Елена Стефанова Матеева относно установено 

неправомерно използване на лични данни след извършена проверка. 

Жалбата  е  подадена  до  Комисията  за  защита  на  личните  данни, 

поради което ви предлагам за ЦИК да остане за сведение.

С вх.  № ПВР-22-229 от 05.10.2016 г.  е постъпила жалба от 

Анелия Стоянова Москова,  адресирана до Комисията за защита на 
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личните  данни  със  същия  предмет  –  относно  неправомерно 

използване на лични данни. Докладвам я  на ЦИК за сведение.

С вх.  № ПВР-22-245 от 05.10.2016 г. е постъпила жалба до 

Централната избирателна комисия, Комисията за защита на личните 

данни и Софийска градска прокуратура от Тошко Николов Поптолев, 

подписана  е  с  електронен  подпис,  на  електронната  поща  за 

установено  използване  на  лични  данни  след  извършена  проверка. 

Колеги,  този сигнал съдържа искания поотделно към Централната 

избирателна комисия и от Комисия за защита на личните данни. По 

отношение  на  Централната  избирателна  комисия  се  иска  да 

предоставим пълна информация за лицата, които са злоупотребили с 

лични данни, в какъв списък са включени и като какви, както и да 

изпратим  фотокопие  от  въпросните  страници,  от  които  да  види 

имена, ЕГН и подпис, който е положен.

Колеги, по отношение на искането, отправено до Централната 

избирателна  комисия,  ви  предлагам,  и  в  съответствие  с  чл.  29  от 

Закона  за  защита  на  личните  данни,  да  изпратим  на  лицето 

фотокопие  от  страницата,  в  която  фигурира  с  анонимизирани 

останалите данни на другите лица, чиито лични данни се съдържат 

на тази страница, а по отношение на другите поставени въпроси да 

уведомим жалбоподателя, че доказателства за това ще бъдат събрани 

в рамките на производството, образувано в Комисията за защита на 

личните  данни.  Предлагам  ви  този  отговор  да  бъде  и  с  копие  до 

Комисията за защита на личните данни, тъй като и тя е сезирана с 

тази жалба.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  не 

виждам становища, коментари и предложения.

Подлагам на гласуване така направеното от госпожа Нейкова 

предложение.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението е прието.

Колеги,  простете  ме,  че  прекъсвам  докладите  на  госпожа 

Нейкова, но тъй като става дума за друга институция съм длъжна да 

докладвам веднага. Госпожа Фандъкова би искала да проведе среща 

с Централната избирателна комисия, предлага деня петък от 9,30 или 

12  часа.  Колеги,  аз  бих  предложила  часа  да  бъде  12.  Вероятно 

срещата  ще  бъде  свързана  с  организационно-техническата 

подготовка на предстоящите избори и националния референдум. С 

оглед ангажиментите ни в петъчния ден аз предлагам часът да бъде 

12. Нали не възразявате? Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  идва  в  отговор  на  писмото, 

което прочетохме и нашия разговор с председателя на общинската 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще  уведомим 

госпожа Фандъкова за часа.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

НР-22-4 от 05.10.2016 г., постъпила на електронната поща на ЦИК от 

Йоана Пламенова Дочевска. Жалбата е със същия предмет, а именно 

неправомерно  използване  на  лични  данни.  Адресирана  е  до 

Комисията  за  защита  на  личните  данни  и  до  Централната 

избирателна комисия. Докладвам я на ЦИК за сведение.

Следващата  жалба  е  със  същия  предмет.  Тя  е  от  Йордан 

Ставрев Ставрев, постъпила по електронната поща на Централната 

избирателна  комисия.  Жалбата  е  до  Централната  избирателна 

комисия,  Комисията  за  защита  на  личните  данни  и  Окръжна 

прокуратура Видин. На ЦИК за сведение.

Следващата  жалба  е  с  вх.  №  ПВР-22-209  от  05.10.2016  г., 

постъпила  по  електронната  поща  на  ЦИК  от  Георги  Николаев 

Георгиев. Колеги, аз ви предлагам, в жалбата се съдържа оплакване 

от  използване  на  лични  данни,  предлагам  ви  да  я  изпратим  по 
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компетентност на Комисията за защита на личните данни с копие до 

жалбоподателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега  Нейкова,  ако  са 

няколко идентични, докладвайте ги и да ги гласуваме заедно.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  С вх. № ПВР-22-210 от 05.10.2016 г., 

постъпила  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 

комисия от Павел Станев Михайлов, както и сигнал за нарушение с 

вх.  №  ПВР-22-184  от  04.10.2016  г.  от  Петър  Алексиев.  Тези  три 

жалби и сигнал ви предлагам да бъдат изпратени по компетентност 

на Комисията за защита на личните данни с копие до жалбоподателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението е прието.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  ако  се  съгласите,  ще  ви 

предложа един по-оперативен вариант за такива случаи, защото има 

няколко сигнала по електронната поща от лица, които са извършили 

проверка в тези подписки, но тяхното искане по-скоро представлява 

искане за указания какви действия следва да предприемат, за да си 

потърсят  правата.  До  тук  са  4  такива  случаи,  но  предполагам,  че 

може би ще има и други. В такива случаи да изпращаме отговор до 

лицето, с който да му указваме, че в такива случаи следва да подаде 

жалба или сигнал до Комисия за защита на личните данни. За повече 

информация да го насочваме със съответния линк към страницата на 

Комисията за защита на личните данни, към раздела „Подаване на 

жалби”, където има указания какви реквизити трябва да има жалбата 

или сигнала, за да бъдат разгледани. А подобно съдържание има и в 

нашата система за проверка в подписките като указателна част. По 
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този начин ние да отговаряме на тези запитвания. В другия случай 

всяко едно поотделно ще го докладвам в залата, за да отговаряме по 

идентичен начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  тази  връзка  аз  искам  да 

предложа, не знам дали все още стои при нас съобщението, но ако 

не, да сложим едно съобщение, че в случай че се установят такива 

избиратели, които са вписани в списъци в подкрепа на политическа 

сила  или  инициативен  комитет,  направо  да  подават  сигнали  до 

Комисията за защита на личните данни, а не да минават през нас и 

ние да ги препредаваме и да ги докладваме. Просто да бъде качено 

едно съобщение на нашата страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Два  въпроса  бяха 

поставени,  единият  относно  съобщението,  другият  относно 

стандартния отговор на тези лица. Като напълно подкрепям госпожа 

Нейкова  в  направеното  от  нея  предложение  относно  стандартния 

отговор, с цел обаче Централната избирателна комисия да има пълна 

информация, а също така и председателят на комисията в качеството 

си на представляващ комисията пред трети лица да може да следи 

онази  кореспонденция,  която  излиза  през  трети  лица,  колеги,  аз 

предлагам, първо, да се запази механизмът на проверка на изпращане 

на всяко писмо преди неговото изпращане от мен в качеството ми на 

председател и от госпожа Солакова като второ лице и, второ, в ден в 

седмицата, както и при предходните избори, да се докладват всички 

тези преписки накуп.

Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъдихме  въпроса,  нека 

преминем към гласуване.

Моля първото Ви предложение, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Моето  предложение  беше 

запитванията от граждани, които в резултат на извършена проверка в 

подписката  за  подкрепа  регистрация  на  партия,  коалиция  или 

инициативен  комитет  отправят  запитване  до  ЦИК  какви  действия 
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следва да предприемат, да им отговаряме със стандартен отговор, че 

в тези случаи следва да подават жалба или сигнал до Комисията за 

защита на личните данни, като за повече информация им посочваме 

линка към страницата на КЗЛД в съответния раздел „Подаване на 

жалби”,  където  са  указанията  какви  реквизити  трябва  да  съдържа 

жалбата или сигнала. Мисля, че има и образец на сигнала за тяхно 

улеснение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението е прието.

Колеги,  нека  да  гласуваме  и  второто  предложение  относно 

съобщение на нашата страница.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението е прието.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  както ви казах и по-рано в 

моята папка са изброени всички възникнали технически проблеми, 

когато избиратели са пуснали заявка чрез системата за проверка в 

подписките  за  персонален  идентификационен  код.  До  момента 

всички постъпили са проверени, аз съм ги проверила. По всяко едно 

от тях „Информационно обслужване” в рамките на половин до един 

час са върнали информация и са оказали съдействие на конкретното 

лице.  За следващи случаи аз ви предлагам тази информация да не 
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присъства в деловодната система, а веднъж седмично да получаваме 

обобщена  информация  от  оператора  на  системата,  в  случая 

„Информационно обслужване”, с възникналите технически проблеми 

и  начина,  по  който  те  са  били  своевременно  отстранени.  След 

получаване  на  тази  информация  тя  ще  бъде  предоставена  на 

вниманието на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колеги,  нека 

да одобрим с протоколно решение така направеното предложение и 

писмено  да  уведомим  „Информационно  обслужване” за  взетото 

решение.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението е прието.

Следващият докладчик по тази точка е господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпила с вх. № ПВР-20-225 от 05.10.2016 г. жалба от сдружение 

„Българска асоциация на регионалните медии” срещу наше решение, 

то  е  чрез  нас  до  Върховния  административен  съд  срещу  наше 

Решение № 3706-ПВР, това е по отношение на медийните пакети в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Докладвам я 

същата за администриране.

В същата връзка докладвам и писмо на Съюза на издателите в 

България  за  медийните  пакети,  подписано  от  изпълнителния 

директор  господин  Меликов,  с  което  се  навеждат  доводи  по 

отношение незаконосъобразността на нашето решение и факта, че са 

въведени ограничения в избора на доставчици, които не съответстват 

както  на  закона,  така  и  на  критерия  национален  обхват,  както 

примерно към онлайн новинарските услуги ли към радиомрежите, 
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които  са  радио  вериги.  И  това  го  докладвам  за  сведение  към 

преписките. А иначе жалбите за администриране ги изпращаме към 

Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.

Колеги, приключихме и с тази точка от дневния ред.

Преминаваме към т. 15а.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът за решение, който 

ви  докладвам  е  в  моята  папка.  В  решението  за  изготвяне  на 

избирателните списъци, т. 29, сме написали, което беше докладвано 

от  мен,  че  когато  избирател  бъде  вписан  в  списък  за  гласуване  с 

подвижна  избирателна  кутия  към  14-ия  ден,  районната 

администрация  подава  информация  към  ГД  „ГРАО” за 

автоматизирано заличаване на 12-ия ден, а когато по-късно подаде 

своето заявление,  тогава  се заличава от районната  администрация. 

Досегашната практика и установения начин на работа по изготвяне 

на списъците на лицата, които ще гласуват с подвижна избирателна 

кутия  и  заличаването  им  от  избирателните  им  списъци  по 

постоянния  адрес  съгласно  обажданията  на  доста  секретари  на 

общински  администрации  е  заличаването  да  става  само  от 

общинската администрация с хоризонтална черта, която се прекарва 

през  името  и  данните  на  избирателя  в  списъка  в  секцията  по 

постоянния им адрес.

Поради това ви предлагам да вземем решение за изменение на 

т. 29 от Решение № 3543 от 16.09.2016 г. в следния смисъл: „Изменя 

т. 29 както следва: от избирателните списъци се заличават имената 

на избирателите/гласоподавателите, включени в списък за гласуване 

с  подвижна  избирателна  кутия.  Заличаването  на  избирателя/ 

гласоподавателя от списъка по постоянния му адрес се извършва от 

органа  по  чл.  23,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  чрез  зачертаване  на 

имената му и другите данни с хоризонтална черта преди предаване 
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на  списъка  на  секционната  избирателна  комисия”.  Решението 

подлежи на обжалване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Това е Решение № 3746-ПВР/НР.

Колеги, за да изчерпим до тук докладите се връщаме на точка 

тринадесета – Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-14-20 от 29.09.2016 г., което е получено по електронната поща и 

в оригинал и е от кмета на район „Одесос”, Варна, като предлага на 

Централната избирателна комисия да вземе решение за отваряне на 

складово  помещение,  описано  в  писмото,  в  административната 

сграда на района, в което се съхраняват книжа и материали в торбите 

на  СИК  от  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република 

България,  проведени  на  23.10.2011  г.  във  връзка  с  изваждане  на 

неизползваните бюлетини и пренареждане на торбите на СИК при 

спазване на действащото законодателство в Република България и 

съответните решения на ЦИК.

Колеги, предлагам ви да ме упълномощите да се свържа, за да 

доуточня искането.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Доуточнете искането.

Колеги, давам 15 минути почивка.

(След почивката.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги, стигнахме до точка шестнадесета от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЧМИ-00-20  от  05.10.2016  г.  Печатницата  на  БНБ 

изпраща  до  кметовете  на  общини  и  до  общинските  избирателни 

комисии,  където  ще  се  произвежда  втори  тур  на  изборите  на  9 

октомври  2016  г.,  като  им  предоставя  графика  за  предаване  на 

отпечатаните  бюлетини.  В  тази  връзка  ви  информирам,  че  в 

понеделник вечерта и във вторник сутринта последно Криводол, бяха 

утвърдени  бюлетините,  ние  прегледахме  предпечатните  образци  с 

председателката  и  печатането  започна.  Виждаме,  че  вече  са 

отпечатани и са готови да ги предават.

Докладвам ви за сведение, че получаваме писма във връзка с 

организационно-техническата  подготовка,  включително  и  за 

частичните избори на 6 ноември, от кметовете на общини в отговор 

на  нашите  писма.  Тази  информация  също  ще  бъде  обобщена  от 

администрацията и ще бъде публикувана във вътрешната мрежа.

Колеги, връщам обратно на вашето внимание договорите във 

връзка  с  транспортното  обслужване  на  Централната  избирателна 

комисия.  Във  връзка  с  докладваните  вчера  за  сведение,  от  една 

страна договорът за паркоместата, който е гласуван от Централната 

избирателна  комисия  по  пълномощие  подписан  за  ЦИК  от 

председателя и главния счетоводител с предложение от другата стана 

да  се  преразгледа  клаузата,  която  беше  променена,  с  оглед  на 

възражения от страна на наши колеги и ползването на паркинга като 

отношение на охраната. В тази връзка госпожа Богданова е водила 

неколкократно  телефонни  разговори.  И  по  имейла  беше  получено 

съобщение  от  страна  на  фирмата  относно  предложението  й  за 
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редакция на тази клауза и докладна записка, представена на нашето 

внимание, с вх. № ЦИК-09-81 от 04.10.2016 г.

Извън докладваните вчера, днес ви представям на вниманието 

едно  предложение  от  госпожа  Богданова.  Публикувано  е  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  „Паркоместа”.  Виждате,  че  тя  е 

предложила да се създаде заместващ текст на клаузата, предложена 

от нас и одобрена с протоколно решение. В проекта на анекс с това 

наименование  на  файла  предложението  е  в  чл.  4,  т.  3,  второто 

изречение  да  е  в  редакцията,  която  е  на  вашето  внимание:  „При 

наличие  на  възражение  от  страна  на  ползващия  паркоместата 

страните се договарят да обсъдят същите и намерят решение”.

Колеги,  с  оглед  на  това,  че  в  сегашния  момент  нямаме 

възможност  да  преразгледаме  въпроса  с  оглед  поведението  на 

другата страна по договора и евентуално да го прекратим, предлагам 

ви да се съобразим и този заместващ текст, който е по предложение 

на  главния  юрисконсулт  Лилия  Богданова,  да  го  приемем.  С 

протоколно  решение  да  одобрим  проекта  на  анекс.  Предлагам  ви 

този път да  го изпратим за  подпис на другата  страна и едва  след 

подписването от страна на дружеството, да го върнат, за да може да 

се  подпише  и  от  Централната  избирателна  комисия,  за  да  не  се 

налага отново да влиза в зала евентуално при несъгласие.

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

 СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  има  предложение  да  няма 

промени  освен  продължаването  на  срока,  останалите  клаузи  от 

договора  да  си  останат  непроменени.  Ако  сте  съгласни  в  този 

смисъл,  тогава  одобряваме  проекта  на  анекса,  упълномощаваме 

председателя да подпише този анекс и същият да бъде изпратен на 

другата страна за подписване, за да сме спокойни за останалата част 

от срока по договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
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Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Таня Цанева,  Цветозар 

Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият ми доклад е във връзка с 

докладваното вчера писмо по електронната поща от НСО във връзка 

с тяхното решение да ни бъдат предоставени 3 броя автомобили. По 

електронната поща ни е изпратен проекта на споразумение с вх. № 

ЦИК-00-624 от 04.10.2016 г. Докладвах ви го за сведение, тъй като 

трябваше  по-внимателно  да  се  запознаем  със  съдържанието  на 

споразуменията. Същите бяха предоставени по предлагане от страна 

на  директора  на  дирекция  „Администрация”  на  колегите 

юрисконсулти. 

В тази връзка ви докладвам и писмо, което днес е получено от 

администрацията на Министерския съвет. В плик са донесли писмо с 

рег.  №  18-59  от  10.08.2016  г.  с  входящ  номер  на  НСО.  То  е 

адресирано  до министър-председателя  с  копие до председателя  на 

Централната избирателна комисия. При нас е към вх. № ЦИК-03-21 

от  05.10.2016  г.  Колеги,  това  е  писмото,  което  ние  получихме  от 

Националната  служба  за  охрана  на  14.07.2016  г.  В  това  писмо 

началникът на Националната служба за охрана въз основа на нашите 

писма,  изпратени  до  тях,  излага  своите  съображения  за  липса  на 

правно  основание  за  осигуряване  на  специализиран  транспорт  за 

Централната  избирателна  комисия.  В  тази  връзка  и  с  оглед  на 

водената кореспонденция преди това предлага НСО да предостави на 

ЦИК  за  безвъзмездно  ползване  за  срок  от  1  година  3  броя 

автомобила.  НСО  да  предостави  на  Централната  избирателна 

комисия при същите  условия допълнително 2  броя автомобили за 

срок  от  2  септември  2016  г.  до  31  декември  2016  г.  с  оглед 

посочената  от  ЦИК  натовареност  с  оглед  организацията  и 

произвеждането  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  и  националния  референдум.  Предоставените 
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автомобили да са без оборудване за специализиран транспорт,  без 

предоставяне  на  шофьори  от  НСО  и  обикновените  разноски  за 

ползването им да са за сметка на Централната избирателна комисия.

Това  писмо,  което  е  адресирано  до  министър-председателя, 

има  резолюция  „да”.  То  е  представено  днес  в  Централната 

избирателна  комисия  с  плик  без  придружително  писмо.  В  тази 

връзка само напомням, че ние получихме номера, с който ви казах, 

представени проекти на договори за предоставяне безвъзмездно на 3 

броя автомобили без шофьори. То е във връзка с предложението на 

началника на НСО. 

Аз  ви предлагам да  одобрим проектите  на  договори,  да  ги 

редактираме, ето и предложението на госпожа Богданова, така както 

е представено в папка „НСО”, с предложение в съответната клауза 

относно обезщетение от страна на Централната избирателна комисия 

на  НСО  за  вредите,  които  са  причинени  при  ползването  на 

автомобила, да добавим, че вредите трябва да са виновно причинени. 

Както  в  случая  в  клаузата,  която  предвижда  прекратяване  на 

настоящия  договор  преди  изтичането  на  срока  с  отправяне  на  3-

дневно писмено предизвестие, да предложим този срок да бъде поне 

7-дневен с оглед на това, че разчитаме да не се приложи тази клауза. 

Да изпратим одобрените проекти с тези корекции, включително със 

съответната  редакция  и  посочването  й  на  главния  счетоводител  в 

изпълнение на законовите правомощия по системата за двоен подпис 

и  да  уведомим  началника  на  НСО,  че  приемаме  направеното 

предложени,  предлагаме  да  се  сключи  договора  така  както 

Централната  избирателна  комисия  е  одобрила,  но  да  обърнем 

внимание,  че  следва  да  ни  предостави  допълнително  още  2  броя 

автомобили,  като  в  това  писмо  извън  посочените  досега  факти 

изрично  да  се  упомене  предвижданото  обучение,  което  ще  се 

проведе  в  съвсем  кратки  срокове  сега,  преди  произвеждането  на 

изборите.

Разбира се, ако имате други предложения ще бъдат взети под 

внимание при изготвянето на редакцията на договора.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Първо, аз не разбрах тези автомобили 

кого ще обслужват. Защото 3 автомобила не могат да обслужат 22 

члена на Централната избирателна комисия, още повече когато не са 

към НСО, а бъдат назначени на работа тук, шофьорите имат 8-часов 

работен ден. А знаете, че при нас заетостта е от 9 сутринта до 2 часа 

през нощта. Така че това, което е било по-рано, няма да го бъде сега. 

Още повече не можем да плащаме на шофьорите извънреден труд, 

защото  е  забранено  по  Кодекса  на  труда.  Задължително  е  те  да 

работят само 8 часа. Вие знаете ние как работим и това, че да речем 

ние докато заседаваме те ще стоят тук 5 часа, без да правят нищо, 

това им е работно време, което ако се разпредели на трите коли, да 

речем  едната  идва  първа  смяна,  другата  идва  втора,  третата  по 

средата, с две коли 20 човека нито могат да се приберат вечер, нито 

могат рано сутринта да дойдат на заседание.  Така че абсолютно е 

безсмислен за мен този подход. Да не говорим пък за финансовата 

страна. Трима души с по 2000 лв. заплата, защото с класовете, които 

имат, като се сложат и разходите за гориво, този разход ще дойде 

близо 10 хил. лв. на месец. Извинявайте, но с 10 хил. лв. ние можем 

да си сключим договор с една таксиметрова служба, много по-евтино 

ще  ни  излезе  и  по  всяко  време  когато  искаме  ще  можем  да  го 

ползваме. И просто аз не съм сигурен, че това е ефективен начин на 

разходване на средства, изобщо че ще свърши някаква работа. Ще ги 

наемем, ще търсим място за шофьорите, те ще си получават освен 

заплатата и класовете,  така че разходът ще набъбне изключително 

много. Ще бъде много по-скъпо и на всичкото отгоре не е ефективно 

за Централната избирателна комисия.

Аз затова предлагам добре да се помисли, а не направо да се 

предлага  да  се  сключат  тези  договори.  Аз  ще  гласувам  „против” 

сключването на тези договори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, други коментари?
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  договорите  са 

получени  в  Централната  избирателна  комисия  въз  основа  на 

изпратени  от  нас  писма,  явно  има  промяна  в  становището  и 

вътрешното  убеждение  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия.  Предлагам  да  не  изпращаме  писмо,  да  не  изпращаме 

договорите.  А тъй като госпожа Богданова в изпълнение на друго 

протоколно  решение  събира  оферти  за  таксиметрови  служби  по 

предложение на  други членове,  включително един нов вариант  за 

транспортното  обслужване  на  Централната  избирателна  комисия, 

този въпрос може да се отложи и за следващото заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  аз  ще  подложа  на  гласуване  това  процедурно 

предложение за отлагане. То се гласува първо.  

Режим на гласуване.  

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  9  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Сидерова,  Цветозар  Томов), против  –  8  (Таня  Цанева,  Севинч 

Солакова, Румен Цачев, Росица Матева, Мартин Райков, Йорданка  

Ганчева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков).

Предложението не се приема.

Кратък  отрицателен  вот,  колеги.  Вчера  отложихме  този 

въпрос, считам, че не е необходимо да го отлагаме отново.

Продължаваме, колеги, с дискусията по този въпрос.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  дори  в  интензивен  период 

винаги сме имали ефективно на разположение 4 коли. Това е факт. 

Както искате, така го проверявайте. На второ място, при положение, 

че има 3 коли ние можем да ги оползотворим като имаме примерно 6 

шофьора и това е  факт,  тъй като имаме бройки по правилника за 

сключване на срочни трудови договори. Ако съвместно с това има 

ново  предложение,  което  сега  се  прокрадва,  но  не  се  направи  на 

микрофон, за предоставяне на ваучери, аз предлагам да се направи 

коректно,  за  да  може  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 
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решение. Нито договорът за паркоместа е сключен без решение на 

Централната избирателна комисия, нито ще се ползват коли на НСО 

без  решение  на  Централната  избирателна  комисия.  Предлагам  да 

бъдат обсъдени всички варианти, които имате като предложения, за 

да може този въпрос или един път за винаги да бъде решен, или да 

отпадне от дневния ред на Централната избирателна комисия.  

Независимо от това, пак казвам, в момента тече събиране на 

оферти,  защото имахме протоколно решение преди получаване на 

писмото от Националната служба за охрана за събиране на оферти от 

таксиметрови служби, включително за възможност рент а кар. Това 

не ми е известно по каква технология ще става, но се събират такива 

оферти.

Затова  или  да  се  направи  работна  група,  но  вчера  нямаше 

предложение за работна група, имаше предложение да се отложи за 

днешното заседание с цел запознаване с проекта на договор. Днес аз 

друго  предложение  няма  как  да  направя  поради  факта,  че  съм 

изненадана от появата на други предложения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  момента  е 

много лесно да започнем с първо предложение, второ, трето и да не 

сме убедени. Аз считам, че Централната избирателна комисия като 

постоянен държавен орган,  който не е  конституционно уреден,  но 

който  урежда  органи,  който  конституира  органи,  които  са 

конституционно уредени, е на позиция и от важност и значимост за 

тази държава и в частност за сигурността на тази държава. Считам, 

че  органите  в  тази  държава  следва  да  осигурят  сигурността  на 

Централната  избирателна  комисия.  Не  случайно настоявам ние  да 

продължим отношенията  си с  НСО по начина,  по който винаги е 

правено с изключение на последния период от последната година, 

защото не става дума за транспортиране,  защото не става  дума за 

шофьори,  защото  става  дума  за  охрана.  Защото  ние  всички  си 

спомняме Расате или може би сме забравили, когато включително и 

в тази сграда на наше заседание, сграда, охранявана от НСО, успяха 

да пробият хора, които да ни заплашат. Не очаквате ли да има такива 
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ситуации  с  членове  на  ЦИК  в  предстоящи  избори?  Колеги,  това 

исках да ви кажа.

Уважаеми колеги, преди малко гласувах против отлагането на 

тази  точка,  защото  я  отлагаме  за  втори път.  В  момента  обаче  ще 

направя процедурно предложение да я отложим за утре и то в по-

различно време, като моля всички от вас, които имат предложения, 

да ги представят утре обосновано, за да можем да вземем решение, 

ако разбира се процедурното ми предложение се приеме.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  обратно  процедурно 

предложение, да гласуваме предложението, да откажем договора и да 

не влизаме в правоотношения с НСО по отношение на автомобили.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Колеги, по правило първо се гласува процедурата за отлагане.

Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  

Цветозар  Томов), против  –  5  (Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Росица Матева, Севинч Солакова и Таня Цанева).

Колеги, отлага се разглеждането на тази точка.

Моля  госпожа  Солакова  да  продължи  със  следващите  си 

доклади.

Колеги,  аз  ще  ви  моля,  днес  имаме  дълъг  ден.  Денят  ни 

започна сутринта в 10,15 ч., в момента е 20,15 ч. Ще ви помоля за 

още  малко  внимание,  за  да  може  важните  за  днес  доклади  да 

докладваме, а другите неща – утре.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  сега  вече  мога  да  ви 

докладвам, за да остане за сведение, едно писмо на печатницата на 

БНБ с вх. № ПВР-00-78 от 30.09.2016 г. Аз ви казах за това писмо в 

неофициален порядък. Писмото е по повод броя на регистрираните, 
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партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката. Печатницата на БНБ ни 

обърна  внимание  с  писмото,  че  се  налага  промяна  в  решението 

относно  техническите  характеристики  на  бюлетината  с  оглед  на 

големия брой кандидат президентски двойки, който се очакваше. На 

днешна дата вече с категоричност можем да кажем, че не се налага 

изменение  в  решението  ни  за  одобряване  на  техническите 

характеристики. Остава за сведение.

Докладвам  ви  за  сведение,  за  да  се  запознаете  с  писмо на 

главния секретар на МВР главен комисар Георги Костов, ПВР-04-027 

от  05.10.2016  г.,  то  е  във  връзка  с  отпечатването  на  хартиените 

бюлетини  за  гласуване  в  националния  референдум   с  оглед  на 

техните  функции  по  осигуряване  на  охрана  при  отпечатването  в 

сравнение  с  хартиените  бюлетини  за  президент  и  вицепрезидент. 

Моля да се запознаете, ще ви го докладвам на следващо заседание 

заедно с проект на отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  е 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, ако си спомняте, преди около една седмица ви прочетох едно 

писмо  от  министър  Лиляна  Павлова,  министър  на  регионалното 

развитие и благоустройството, във връзка с Наредбата за условията и 

реда за органите за извършване на анализ, оценка и картографиране 

на рисковете от бедствия. Има около 10 институции, в това число и 

Централната  избирателна  комисия,  които  имат  за  задължение  да 

изпратят данни. Специално за Централната избирателна комисия е 

записано,  че  трябва  да  предоставим  данни  за  пространственото 

разпределение  на  населението,  базирано  на  избирателните  секции. 

Тогава  коментирахме  какъв  е  проблемът  и  какво  можем  да 

отговорим,  тъй  като  де  факто  не  ние  образуваме  секциите  и 

териториалният им обхват, но след разговор с господин Гетов той е 

казал на госпожа Алексиева, че да, наистина те дават тези списъци, 

но ние сме задължени да обявим, това е съгласно чл. 57, ел. 1, т. 20, 
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че  Централната  избирателна  комисия  има  задължение  да  обяви 

секциите, техните адреси и местоположение. В тази връзка ние сме 

де факто в държавата отговорни по отношение на предоставяне на 

тази информация.

В  тази  връзка  аз  съм  подготвил  едно  писмо,  което  е  във 

вчерашното  заседание.  Това,  което  ви  казах  миналия  път,  съм 

оформил в писмото с  малко повече пояснения.  Ако искате,  ще го 

прочета, защото е кратко:

„Във връзка с ваше писмо номер еди-кой си от 27-и относно 

извършване  на  анализ,  оценка  и  картографиране  на  рисковете  от 

бедствия  ви  изпращаме  информация  за  пространственото 

разпределение на населението, базирано на избирателните секции в 

страната за предстоящите изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  и  за  националния  референдум  на  6  ноември  2016  г. 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс всички кметове на общини 

образуват със своя заповед избирателните секции на територията на 

общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждават 

техния обхват и адрес. В този срок те следва да изпратят копие от 

заповедта  си  на  териториалните  звена  на  ГД  „ГРАО” в  МРРБ  в 

съответната област.

Обобщените данни за страната за образуваните от кметовете 

секции с техните адреси и брой на населението, което обхващат, в 

електронен  вид  се  съхраняват  и  оповестяват  от  Централната 

избирателна комисия съгласно чл. 57, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс. 

Информацията  относно  териториалния  обхват  на  секциите  се 

съхранява  в  общините  и  териториалните  звена  на  ГД  „ГРАО”  в 

МРРБ в съответните общини.

Изпращаме ви в електронен вид цялата налична информация в 

Централната избирателна комисия, касаеща задължението й по чл. 

57,  ал.  1,  т.  20  от  Изборния  кодекс,  относно  пространственото 

разпределение  на  населението,  базирано  на  избирателните  секции. 

Приложение съгласно текста.” 
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Съгласно текста на този диск съм записал трите файла, които 

господин  Гетов  от  ГД  „ГРАО”  ни  изпрати.  Това  са  номерата  на 

секциите  с  адресите  на  секциите  и  съответно  по  секции  броя  на 

избирателите  отделно  за  националния  референдум и  отделно  за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  които 

фактически  са  обхвата  на  всяка  една  от  тези  секции.  Това  е 

информацията,  която  има  в  ЦИК  и  това  е,  което  можем  да  им 

изпратим, затова предлагам да приемем с писмо да изпратим този 

диск,  а  в  самото писмо сме оповестили,  че  ако се  интересуват  за 

самия обхват,  кои улици обхваща,  това  се  съхранява  в  общините. 

Господин Чаушев беше казал, че там го има. Да, точно така е, при 

нас идват само адресите. Така че, ако е необходимо това, ще трябва 

да бъде потърсено или от териториалните звена на ГД „ГРАО”, или 

от съответните общини. Това, което има при нас, се намира в този 

диск и предлагам да го изпратим с писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И едно писмо. Във връзка с нашето 

решение вчера за публикуване на числовите данни от проведените 

нови  и  частични  избори  в  неделя  сме  получили  имейл  от 

„Информационно обслужване”,  че  е  изпълнено нашето  решение  и 

посочват как може да се открие това нещо. Аз съм го проверил и в 

сайтовете  на  съответните  общински  избирателни  комисии  вече  е 

включен бутон „резултати” и могат да се намерят резултатите заедно 

със сканираните протоколи. Така че информацията от първи тур е 

качена  на  страниците  на  ЦИК  и  на  общинските  избирателни 
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комисии,  като  на  страницата  на  ЦИК  е  чрез  прехвърляне  към 

съответната страница на общинската избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Колеги,  госпожа  Солакова  има  още  един  доклад  и  я 

упълномощавам да води заседанието.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  моля  за  вашето  внимание 

съвсем накратко да ви запозная с докладна записка с вх. № ЦИК-09-

82 от 05.10.2016 г. Госпожа Манолова предлага да се одобри разход в 

размер до 100 лв. за обработка на по 100 броя визитни картички за 

нашите нови колеги  Бойчо  Арнаудов и  Катя  Иванова,  членове на 

Централната избирателна комисия. Моля за вашето одобрение.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – 2 (Росица Матева и Таня Цанева).

Предложението се приема.

Уважаеми  колеги,  в  Централната  избирателна  комисия 

постъпи сигнал във връзка с образувани секции, чиито адреси са в 

две училища в Хасково. Аз ви уведомих тогава. Имаше препратка и 

към  един  електронен  сайт.  Проверих  на  сайта,  намерих 

информацията,  в  тези  две  училища  по  тази  справка,  както  и  по 

сигнала е проведена обществена поръчка. Може би ставаше въпрос 

за  тази  седмица  или  за  следващата,  предстоеше  сключване  на 

договор  за  възлагане  на  строително-ремонтни  дейности.  Тъй  като 

секциите  са  образувани  и  секционните  избирателни  комисии  ще 

работят  в  помещения  в  сграда,  която  де  факто  представлява 

строителна площадка,  това,  което успях да проверя по смисъла на 

ЗУТ  и  подзаконови  нормативни  актове  по  прилагането  на  закона 

може би де юре представлява точно строителна площадка. 
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Аз все пак предлагам с оглед осигуряване на сигурността и 

здравето на всички членове на секционните избирателни комисии, на 

всички избиратели, които са включени в избирателните списъци в 

тези секции, както и на всички лица, ангажирани служебно с охрана 

или в изпълнение на други свои законови функции, да изпратим едно 

писмо  до  кмета  на  община  Хасково  с  копие  до  районната 

избирателна комисия и до областния управител на област Хасково, за 

да получим информация, тъй като пак казвам, разбрахме, че в тези 

училища не се провеждат учебни занятия, тъй като, отново казвам, 

предстои ремонтна дейност. Да изпратим това писмо, за да получим 

информация за това какви мерки са предприети. Първо, разбира се, 

ще се посочи фактически отговаря ли на истината, но да се изложи 

експертно  становище  относно  мерките,  които  гарантират 

сигурността  и  здравето  на  всички  тези  лица,  които  преди  малко 

посочих. Предлагам ви го като проект за одобрение и изпращане до 

кмета на община Хасково.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз също съм информирана за 

случая и по телефона се свързах с председателя на ОИК – Хасково, 

който отговаря за тази обществена поръчка. Всъщност училищата са 

годни за обитаване и учениците и към настоящия момент биха могли 

да учат в тези сгради. Но за да не се местят по средата на годината, 

съответно е взето решение да учат в друго училище. А обществената 

поръчка  е  по  програма  ОПРР  за  енергийна  ефективност  на 

училищата.  Тоест,  то  си  е  годно,  но  са  спечелили  проект  за 

енергийна  ефективност,  с  оглед  на  което  е  обявена  обществена 

поръчка и ремонтните дейности са поетапни. Кметът на общината е 

съобразил,  че  в  деня  на  изборите  в  тези  секционни  избирателни 

комисии ще има избори и в тази част  на училището няма да има 

никакви  ремонтни  дейности.  Така  че  ви  обявявам,  че  кметът  е 

съобразил сигурността на гражданите и на провеждането на изборите 

в  тези училища.  А в  интернет сайтове всеки си пише както му е 
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удобно, но кметът е съобразил изискванията на всички закони и е 

осигурил сигурността на избирателите.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  ви  казах,  че  получих 

телефонно обаждане, на мен ми се обади секретарят на районната 

избирателна комисия по поръка на председателя. Когато става дума 

за живота и здравето не виждам нищо лошо да изпратим писмо до 

кмета  на  общината,  който  писмено  да  ни  уведоми  това,  което 

колегата Бойкинова казва. Опасявам се, че при получен сигнал и не 

предприети  действия  остава  отговорност  на  Централната 

избирателна  комисия.  Не  бих  била  спокойна,  дори  да  има  и  най-

малък  риск  за  живота  и  здравето  на  хората.  След  като  не  се 

провеждат учебни занятия, това означава, че там все пак има някакъв 

риск.  Тези хора целия  ден ще бъдат  ангажирани с  изпълнение на 

функциите си. Не бих искала нито да има напрежение, нито да има 

въпрос  защо  не  сме  предприели  навременни  действия  при 

получаване на този сигнал.

Предлагам ви  като  проект,  ако  се  отхвърли,  разбира  се,  че 

няма да се изпраща писмо, но моето лично убеждение е, че трябва да 

изпратим писмо и да получим писмен отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  сигнал  по  телефон  от 

общинска избирателна комисия все едно, че те не си приказват, за да 

напишат писмо от цялата общинска избирателна комисия. Аз мисля, 

че това е сигнал до Централната избирателна комисия. Това е просто 

едно обаждане,  да  не  казвам донос,  но става  въпрос за  обаждане, 

защото не е заведено по никакъв начин. Вие написали ли сте някакъв 

документ, който да заведете в деловодството? Не сте. Обадил се е 

някой по сигнал. Аз не мога да се съглася. Ако сме в изборния ден, 

тогава има специална комисия, която събира сигнали по телефона, но 

всичко  останало,  да  ангажираме  вниманието  на  Централната 

избирателна комисия с такъв въпрос и да омаловажаваме дейността 

на кмета, на областния управител и т.н., само защото секретарят на 
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ОИК, не го знам от коя партия е, нищо чудно да е от вашата квота, 

Ви се е обадил лично на Вас. Защо не се е обадил на този, който 

отговаря за Хасково?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  правя  официално  искане 

препис-извлечение от тази част на протокола да ми бъде предоставен 

официално. Първо, не съм казала, че сигналът съм го получила от 

секретаря  на  общинската  избирателна  комисия.  Получих  го  от 

гражданин  и  съм  го  докладвала  същия  ден  на  заседание  на 

Централната избирателна комисия. Получих обаждане от секретаря, 

забележете,  на  районната  избирателна  комисия  по  поръка  на 

председателя на РИК, който се оказва и служител в общината.  Не 

помня досега случай, в който по телефона да е имало обаждане и да е 

било поставено под въпрос както верността на получен сигнал или 

запитване,  или  пък  необходимостта  от  завеждане  на  специален 

доклад  чрез  деловодството  на  Централната  избирателна  комисия. 

Днес този въпрос беше поставен. Моля за еднакво отношение към 

всички.  Още  един  път  потвърждавам  искането  си  за  официален 

препис от този протокол от днешното заседание, от изявлението на 

колегата Христов.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, има ли 

други изказвания? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  добре  е,  че  Централната 

избирателна  комисия  се  ангажира  с  един  такъв  въпрос,  но 

прескачайки няколко стъпала на органите, които са по пътечката, за 

да стигне до тук. Това означава, че ние сме много загрижени, няма 

лошо.  Гледам  в  писмото  пише,  че  искаме  да  ни  бъде  дадена 

информация  по  изнесените  факти.  Какви  са  изнесените  факти? 

Разговор  по  телефона.  Така  че  имаме  някакъв  сигнал  какво  е 

изнесено, какво е казано, какво е докладвано тук, ние със сигурност 

точно  не  знаем.  Нямаме  нищо  черно  на  бяло.  Искаме  експертна 

оценка от кмета или от областния управител. Ами вижте, няма лошо 
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да проверим вярно ли е това,не е ли вярно.  Но така да реагираме 

остро… Все пак,  има си районна избирателна комисия.  Районната 

избирателна комисия да направи проверка по случая, няма какво да 

ни звъни на нас. Това е моето становище. Все пак те отговарят и за 

тази  част  в  изборния  процес  и  нищо  не  пречи  в  момента,  не  са 

толкова натоварени, биха могли да си влязат в една комуникация на 

местно ниво, да изяснят нещата и ако трябва след това, ще изготвят 

документ,  ще  ни  напишат,  а  не  ние  да  се  ангажираме  и  тук  да 

влизаме  в  пререкание  кой  какво  казал.  И в  крайна  сметка  докато 

дойдат изборите можем и да получим информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  аз  мисля,  че  това  е 

изключително в прерогативите на кмета къде е определил секциите. 

Считам,  че  негова  е  отговорността.  Явно,  че  общинската 

администрация в Хасково в лицето на кмета и оторизираните органи 

са  направили проверка относно сигурността  на гражданите и след 

това  определяне  на  местата,  където  ще  гласуват.  И  аз  изразявам 

известни съмнения, тъй като тази комуникация е трябвало да стане 

между  районна  избирателна  комисия,  общинска  избирателна 

комисия и кмета, а не с Централната избирателна комисия. Все едно 

кметът на община Хасково е определил секции, в които има заплаха 

за  здравето  и  сигурността  на  избирателите  и  на  секционните 

избирателни комисии. Аз така го разбирам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, има ли 

други желаещи за изказване? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения  проект  на 

писмо. Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  10 (Александър Андреев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, против – 5 (Георги Баханов, Емануил 

Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Румен Цачев).
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Колеги, прие се да изпратим това писмо.

Колеги,  ще  ми  позволите  ли  много  бърз  доклад?  Утре,  6 

октомври  2016  г.  изтича  срокът,  в  който  гражданин  на  друга 

държава, членка на Европейския съюз, който отговаря на условията 

на чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за 

частичните избори, които ще се проведат на 6 ноември 2016 г. и не е 

бил  вписан  в  избирателните  списъци,  трябва  да  представи 

декларация  по  образец  в  общинската  администрация  по  адрес  на 

пребиваване на територията на съответното населено място.

Нека да гласуваме едно съобщение, което да публикуваме на 

нашата  интернет  страница  и  изпращане  на  това  съобщение  до 

медиите и до съответните посолства за припомняне.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги Баханов,  Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  отново  утре  изтича  срокът,  в  който  печатните 

медии  и  онлайн  новинарските  услуги  представят  едни  и  същи 

условия  на  всички  партии,  коалиции  и  местни  коалиции  и 

инициативни  комитети,  които  са  регистрирали  кандидати  за  тези 

предстоящи  частични  избори,  които  следва  да  бъдат  обявени  на 

интернет страницата. Нека отново, както и досега, да публикуваме на 

нашата  интернет  страница  това  съобщение  и  да  го  изпратим  до 

доставчиците на медийни услуги.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Георги Баханов,  Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уведомявам  ви,  че  по 

телефона ми се обадиха да ми кажат, че в Решение № 3493 в т. 10 

има  допусната  техническа  грешка.  Това  е  за  регистрация  на 

застъпници.  Написали сме вместо 5 ноември 5 октомври. Моля да 

бъда  извинена,  че  съм  била  потърсена  по  телефона  и  не  съм 

направила доклад чрез деловодството на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Цачев.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, от името на цялата Централната 

избирателна  комисия,  тъй  като  бях  докладчик  по  това  решение, 

искам да  се  извиня  за  допуснатата  досадна  грешка.  Но мисля,  че 

няма кой да се съмнява за кой месец става дума. Но ако комисията 

прецени, има такова предложение, ще направя поправка, разбира се.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И  предпоследен  доклад  за  днес,  заповядайте  по  точка 

четири, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в общата 

папка над дневния ред виждате предложението за втори клип, който 

обяснява  кой  има  право  да  гласува  в  националния  референдум. 

Обръщам ви внимание, че на последния кадър от клипа е останало 

това,  което  е  за  президентските  избори.  Там  ще  се  напише 

„национален референдум”. И по предложение на колегата Андреев 

ще ги помоля квадратчетата преди въпросите да бъдат сложени след 

въпросите, както ще бъде в бюлетината, и да бъдат добавени по още 

едно и да има думите „да” и „не”. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с така 

предложения  ни  клип  и  госпожа  Матева  ни  е  отправила  две 

предложения,  които  бяха  дискутирани,  едното  е  относно  края  на 

клипа, а именно, че става дума за национален референдум и второто 
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е  по отношение на  квадратчетата  пред въпросите  със  съответното 

изписване да отидат отзад и съответно да бъде изписано „да” или 

„не”, колеги, подлагам тези две предложения на гласуване.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Колега,  в  нашето  обсъждане  поставихме  въпрос  и  относно 

слогана на кампанията на Централната избирателна комисия, ще го 

поставя  като  точка  първа  от  дневния  ред  утре,  след  което  вече  и 

окончателно ще приемем този клип.

Давам думата на последния докладчик господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  по 

молба на колегата Пенев писмо с вх. № МИ-15-1063 от 04.10.2016 г. 

на Централната избирателна комисия от ОИК – Троян, област Ловеч. 

С това писмо общинската избирателна комисия ни уведомява, че със 

свое Решение № 33-МИ от 29.09.2016 г. са прекратили предсрочно 

пълномощията на кмета на кметство Врабево, община Троян, област 

Ловеч, като колегата във връзка с това писмо е подготвил проект на 

писмо до  ГД „ГРАО”, с което се обръщаме към тях да ни изпратят 

актуална  справка  за  броя  на  населението  на  кметство  Врабево, 

община  Троян,  област  Ловеч  към  29.09.2016  г.  Писмото  е  във 

вчерашното заседание в папката на колегата Пенев. И предлагам да 

го гласуваме така както го е подготвил и изпратим на ГД „ГРАО”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само във връзка с предходното 

гласуване за слогана на кампанията ви уведомявам, че в момента ще 

информирам  всички  фирми  да  спрат  излъчванията  на  всякакви 

разяснителни материали на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия.

Свиквам  следващото  заседание  утре  в  13,30  часа.  Приятна 

вечер.

(Закрито в 20,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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